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Data realizacji:

Główne założenia: 

Oczekiwane wyniki:  

wrzesień 2021 - czerwiec 2022

Cel: 
Tworzenie społeczności skupionej wokół ekologii, która stała się wyzwaniem XXI wieku 

odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne i brak formalnej edukacji w tym zakresie 


rozwój świadomości ekologicznej nauczycieli i uczniów 


przekazanie nauczycielom rzetelnej, aktualnej  wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej             
i klimatycznej 


zaangażowanie uczniów w  działania proekologiczne


promocja eko postaw i zachowań 


sprawdzenie efektów na podstawie weryfikacji poziomu wiedzy uczniów 


udostępnienie grupie docelowej bezpłatnych scenariuszy lekcji dla klas 1-8  


badanie świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli 


przeprowadzenie 40 bezpłatnych szkoleń online 


przeszkolenie minimum 500 nauczycieli


wysoki poziom pobrań bezpłatnych scenariuszy lekcji i przeprowadzenie na ich podstawie eko 
lekcji w klasach  1-3, 4-6 i 7-8 szkół podstawowych


przeprowadzenie: 


ogólnopolskiego konkursu filmowego dla uczniów


ogólnopolskiego turnieju wiedzy uczniów 


ogólnopolskiego badania świadomości ekologicznej  


https://www.youtube.com/watch?v=8140bxFJLkE



I.	Opis programu – charakterystyka ogólna: 

Be.Eco to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest wsparcie edukacji ekologicznej          
i klimatycznej w szkołach poprzez wyposażenie jego odbiorców w rzetelną, aktualną, popartą 
badaniami i analizami naukowymi wiedzę z zakresu ekologii, skutków zmian klimatycznych, ochrony 
środowiska naturalnego, bioróżnorodności, celów zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie 
świadomości i postaw ekologicznych dzieci i młodzieży szkolnej, a w konsekwencji zamiana wiedzy 
w nawyki oraz w dalszej, szerszej  perspektywie - realny wpływ na kształtowanie odpowiedzialności 
społecznej młodego pokolenia za działania na rzecz poprawy krytycznej sytuacji w zakresie kryzysu 
klimatycznego. 



Program skierowany jest zwłaszcza do kadry pedagogicznej: nauczycieli i nauczycielek, którzy 
gotowi są samodzielnie zdobywać wiedzę, a później dzielić się nią w interesujący                                  
i przystępny sposób z uczniami. 



W ramach programu zorganizowano bezpłatne tematyczne webinaria oraz warsztaty inspiracyjne. 
Nauczycielki i nauczyciele pod okiem ekspertów uzupełnili, zaktualizowali i wzbogacili wiedzę          
na temat współczesnych wyzwań ekologicznych oraz skorzystali z przygotowanych pod okiem 
specjalistów narzędzi i materiałów dydaktycznych m.in. scenariuszy lekcji dostosowanych 
odpowiednio do poziomu nauczania. 



Tematyka webinariów eksperckich dotyczyła pięciu zagadnień kluczowych: klimat, bioróżnorodność, 
segregacja odpadów, obieg surowców wtórnych oraz ważne inicjatywy eko. 



W ramach warsztatów inspiracyjnych omawiano pomysły na różnorodne proekologiczne działania   
i inicjatywy do realizacji w  ramach zajęć  lekcyjnych oraz interdyscyplinarnych w szkołach, dzielono 
się doświadczeniem i ciekawymi pomysłami na ich przeprowadzenie. 



Dzięki działaniom kaskadowym, model: ekspert-nauczyciel-uczniowie, a pośrednio rodzic udało 
nam się dotrzeć do ponad 30 000 uczniów w całej Polsce


Działania te wzmacniane były również akcjami skierowanymi bezpośrednio do uczniów  i 
uczennic szkół podstawowych. Były to:

Konkurs filmowy: 

Filmy promujące eko działania w domu, w szkole i w społeczności lokalnej były oceniane 
dwutorowo przez ekspertów oraz publiczność. Przyznano trzy nagrody Jury oraz jedną 
nagrodę publiczności. 


Propozycje zaprezentowane przez uczestników w krótkich etiudach filmowych pokazały, że 
młodzi ludzie mają świadomość jak ważne jest indywidualne zaangażowanie się w działania 
na rzecz środowiska naturalnego oraz zamiana zdobywanej w szkole wiedzy na temat 
ekologii, skutków zmian klimatycznych oraz celów zrównoważonego rozwoju w codzienne 
nawyki. Większość prac pokazała jednak, że wiedza uczniów jest dosyć pobieżna oraz 
wymaga pogłębienia i nabycia umiejętności odróżnienia faktów od mitów, które funkcjonują 
w powszechnym obiegu.   




Turniej wiedzy ekologicznej: 

Badanie świadomości ekologicznej: 

Quiz przeznaczony był do trzech grup wiekowych uczniów szkół podstawowych, zawierał 
pytania zamknięte i przeprowadzony był anonimowo poprzez ankietę online wzbogaconą         
w ciekawy materiał graficzno - zdjęciowy. Anonimowość dawała możliwość potraktowania 
quizu jako okazji do sprawdzenia rzeczywistej wiedzy uczniów bez obawy o jej ocenę formalną. 


W turnieju zastosowano formę grywalizacji międzyszkolnej. Udział w quizie był także okazją     
do nauki i pogłębienia wiedzy uczniów zarówno przez indywidualną, jak i zbiorową analizę 
wyników i odpowiedzi przeprowadzoną w poszczególnych klasach po turnieju. 


Pytania prowokowały do zastanowienia się nad zagadnieniami związanymi z tematami 
dotyczącymi klimatu, bioróżnorodności biologicznej, celów zrównoważonego rozwoju, segregacji, 
gospodarki obiegu zamkniętego oraz ważnych eko inicjatyw, a więc zagadnień poruszanych      
w ramach szkoleń oraz scenariuszy lekcji dla nauczycieli. 


Program Be.Eco promowany był w mediach społecznościowych za pośrednictwem fanpage’a 
projektu , w formie kampanii płatnej na Facebooku,                  
w wyszukiwarce internetowej Google, w newsletterze Digital University, w podcastach                           
i wywiadach prowadzonych przez CEO Digital University Jowity Michalskiej                                                   
z przedstawicielami  współorganizatora programu oraz innymi gośćmi w ramach DigiTalks 
(podcast), w ogólnopolskiej i lokalnej prasie, w tym za pośrednictwem partnerów medialnych 
programu oraz pozostałych partnerów, ekspertów, ambasadorów i ambasadorek.

https://www.facebook.com/BeEcoEdu

Szczegółowa analiza nadesłanych prac konkursowych, wyników turnieju wiedzy oraz badania 
świadomości ekologicznej pokazały, że niezbędna jest dalsza pogłębiona edukacja w  zakresie 
zagadnień dotyczących zwłaszcza odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, zagrożeń klimatycznych, 
bioróżnorodności, gospodarki obiegu zamkniętego, a także poszerzenie grona odbiorców programu 
o nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych. W kolejnych edycjach planujemy także 
mocniejsze włączenie do programu rodziców, szkoły jako placówki oraz społeczności lokalnych 
celem zwiększenia oddziaływania założeń programowych, a także akcentowanie 
interdyscyplinarności edukacji klimatycznej.


W anonimowej ankiecie wzięli udział uczniowie klas 5-8 oraz nauczyciele wszystkich poziomów 
nauczania w szkole podstawowej. Pytania dotyczyły postaw i wiedzy z zakresu ekologii. 
Wnioski z badania zamieszczono w oddzielnym raporcie. 

W ramach programu uruchomiono stronę internetową www.beeco.edu.pl, 
gdzie publikowane są aktualności oraz informacje o programie, jego 
organizatorach, partnerach, ekspertach, trenerach oraz ambasadorach.

Wnioski ogólne z podjętych działań: 



Planujemy dalsze wsparcie merytoryczne nauczycieli w formie szkoleń, spotkań z ekspertami, 
warsztatów inspiracyjnych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także opracowanie                                   
i dystrybucję profesjonalnych materiałów edukacyjnych, artykułów opartych o najbardziej aktualne 
opracowania naukowe i raporty oraz  innych narzędzi przydatnych do włączania edukacji 
klimatycznej w formie interdyscyplinarnej w ramach zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych,         
a także wsparcie kadry pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji w tym obszarze. 


Liczba uczniów ze szkół podstawowych, do których dotarliśmy.

Liczba uczniów i nauczycieli, którzy skorzystali z materiałów Be.Eco.

Liczba scenariuszy pobranych - stan na 30 maja.

Liczba spotkań warrsztatowych:

warsztaty z ekspertami: 30 

warsztaty inspiracyjne: 10 

Liczba szkół w całym projekcie: (warsztaty, turniej, konkurs, scenariusze): 

Liczba nauczycieli zapisanych na warsztaty eksperckie i inspiracyjne.

liczba szkół - udział w turnieju: 94 

liczba nauczycieli zapisanych na warsztaty eksperckie: 1 567  

liczba szkół - udział w warsztatach: 1 146 

liczba nauczycieli zapisanych na warsztaty inspiracyjne: 462  

31  681

40

II.	Program w liczbach: 

33 710 

1 005

1 340 

2 029 



Liczba nauczycieli biorących udział w badaniu świadomości ekologicznej.

Liczba uczniów klas 4-8 biorących udział w badaniu świadomości ekologicznej.

Liczba uczniów biorących udział w turnieju: 

liczba uczniów klas 1-3 w turnieju: 1 889 

liczba uczniów klas 4-6 w turnieju: 2 081 

liczba uczniów klas 7-8 w turnieju: 2 288 

465 

914 

6 258 

III.	Organizatorzy i partnerzy programu Be.Eco: 

https://beeco.edu.pl/partnerzy/ 

Organizator i partnerzy:

Organizator: Fundacja Digital University 


Współorganizator: Fundacja Deloitte 


Partnerzy strategiczni: BNP Paribas, Knauf Insulation, Fundacja Inter Cars 


Partner merytoryczny: Who Will Save The Planet 


Partner: Rodzice Dla Klimatu


Zespół projektowy Fundacji Digital University: 

Elżbieta Wojciechowska: Prezeska Fundacji Digital University, autorka i liderka programu  


Małgorzata Widera - liderka i koordynatorka programu


Małgorzata Maryl-Wójcik - koordynatorka ds. badania świadomości ekologicznej


Joanna Mańkiewicz - koordynatorka ds. współpracy z partnerami 


Aleksandra Olewińska - koordynatorka ds. organizacji warsztatów 




Katarzyna Płaza - koordynatorka ds. mediów społecznościowych oraz www 


Joanna Talewicz, Aneta Urbańczyk - koordynatorki ds. PR i promocji 


Denys Zhukov - koordynator ds. promocji płatnej FB i Google Ads 


Zyta Czechowska: Nauczyciel Roku 2019 

Organizator i partnerzy:

Wsparcie prawne:  

Ambasadorzy i Ambasadorki:

My Company Polska 


Głos Nauczycielski 


Ekogazeta.eu 


Ekologia.pl  


Kancelaria prawna: BWHS Wojciechowski, Springer & Wspólnicy 

https://beeco.edu.pl/partnerzy/ 

https://beeco.edu.pl/partnerzy/ 

https://beeco.edu.pl/ambasadorzy/  

IV.	Zaangażowanie indywidualne: 

Wybitni, utytułowani, zaangażowani w liczne projekty i inicjatywy edukacyjne nauczyciele, 
edukatorzy oraz eksperci: 

Marta Florkiewicz - Borkowska: Nauczyciel Roku 2017 


Joanna Gadomska: Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021, Edukator Roku 2020 w kategorii 
ekologia  


Maria Gajewska: Nauczyciel Pomorza 2017 


Oktawia Gorzeńska: twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współtwórczyni Projektu 
Zmiana, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Eudinspiratorka 2015 i 
Jutronautka 2022 


Agnieszka Jankowiak - Maik: Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021 




Agnieszka Jankowiak - Maik: Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021 


Tomasz Kobylański: specjalista ds. edukacji, ekspert United Nations Global Compact Network 
Poland 


Anna Konarzewska: finalistka Konkursu Nauczyciel Roku 2021 


Dawid Łasiński: finalista Konkursu Nauczyciel Roku 2019, zwycięzca konkursu Twórca Roku     
w kategorii edukacja oraz laureat głównej nagrody Twórca Roku 2021 


Dariusz Martynowicz: Nauczyciel Roku 2021 


Marta Młyńska: finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018 


Agata Sieńczak: współtwórczyni programu “Kreator Zielonych Zmian” 


Jędrzej Sołowij: certyfikowany trener Odysei Umysłu 


Przemysław Staroń: Finalista Global Teacher Prize 2020, Nauczyciel Roku 2018, członek 
Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 


Jakub Tylman: Osobowość Roku 2019 w województwie wielkopolskim, edukator, autor książek 
edukacyjnych dla dzieci  


Joanna Leoniewska-Gogola: managerka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte - 
główna ekspertka programu #Be.Eco, uznana ekspertka ds. gospodarkii o obiegu zamkniętym 


Szymon Ostachowski: analityk w zespole SAP, Deloitte Consulting 


Jolanta Styś: dyrektor w dziale Audit & Assurance, Deloitte 


Tomasz Kobylański: specjalista ds. edukacji 

Ekspert United Nations Global Compact Network Poland: 

Zespół ekspertów Deloitte: 

Eksperci i Ekspertki:  
https://beeco.edu.pl/eksperci/ 

Współtwórcy scenariuszy oraz  materiałów edukacyjnych, doradcy merytoryczni:  

Aleksander Pruziński: dyrektor, lider zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital 


Martyna Jachowicz: koordynatorka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte 


Jakub Kędziora: manager w zespole Sustainability and Economics, Deloitte 


Natalia Topczewska: koordynatorka Marketingu, Deloitte 


Zuzanna Leżała: praktykantka w dziale Marketingu, Deloitte 


Tomasz Ciszak: analityk w zespole SAP, Deloitte Consulting 




Dominika Lenkowska-Piechocka: eko-edukatorka i eko-aktywistka, twórczyni Who Will Save 
The Planet, ekspertka programu Climate Leadership powered by UN Environment 


Przemek Poszwa: inżynier-naukowiec, autor ponad 20 prac naukowych, członek wielu zespołów 
badawczych, ekspert programu Climate Leadership powered by UN Environment. 


Joanna Taraszkiewicz: eko-edukatorka, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju 


Katarzyna Udrycka: edukatorka klimatyczna, specjalistka ds. bioróżnorodności, absolwentka 
Akademii Nauki o Klimacie prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki UW, certyfikowana 
animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Klimatyczna” oraz „Mozaika Bio”  


Maksymilian Książek 


Katarzyna Kroc 


Wiktoria Latoszewska


Wiktoria Łosin 


Julia Ruskowalska 


Joanna Leoniewska-Gogola: managerka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte - 
główna ekspertka programu #Be.Eco, uznana ekspertka ds. gospodarki o obiegu zamkniętym  


Szymon Ostachowski: analityk w zespole SAP, Deloitte Consulting 


Aleksander Pruziński: dyrektor, lider zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital 


Who Will Save The Planet:  

Wydział Inżynierii Ekologicznej, SGGW w Warszawie

Fundacja by Deloitte, Deloitte:  

Trenerki i Trenerzy programu Be.Eco: 
https://beeco.edu.pl/trenerzy/



Agata Lipiec – Fundacja Deloitte

Przewodnicząca: 

Izabela Bartnicka – Fundacja Digital University


Anna Kazusek – Knauf Insulation


Beata Leja – BNP Paribas


Agnieszka Soszyńska – Fundacja Inter Cars


Dominika Lenkowska-Piechocka – Who Will Save The Planet


Marcelina Rybiańska – Rodzice Dla Klimatu


Członkinie: 

Jury konkursu filmowego:  
https://beeco.edu.pl/jury-konkursu/ 



V.	Działania promocyjne w trakcie realizacji programu: 

Prowadzenie płatnej kampanii na Facebooku oraz płatnej kampanii strony www                      
za pośrednictwem Google Analytics oraz monitowanie pobrań materiałów edukacyjnych,             
w tym scenariuszy lekcji. 

Dzięki szczegółowej analizie ustaliliśmy, że największą popularnością do końca maja cieszyły 
się scenariusze lekcji dla klas 1-3 (45% pobrań), scenariusze dla klas 4-6 – 25% pobrań i 7-8 - 
30% pobrań.


Najwięcej ruchu na stronie wygenerowali użytkownicy w wieku 35-44 lat.


Pod względem płci 75% odwiedzających naszą witrynę to kobiety i odpowiednio 25%            
to osoby płci męskiej.   


Najwięcej ruchu wygenerowała płatna kampania na Facebooku: 48% nowych 
użytkowników.


Liczba unikalnych wejść na stronę: 22 016 od początku śledzenia (od 6 grudnia) do końca 
maja:


Podsumowanie podjętych działań:  

Pierwszy użytkownik - domyślne grupowanie kanałów

Razem

Paid Social


Direct


Organic Social


Referral


Organic Search


Paid Search


Paid Other


Email

10 646


4 558


2 887


1 880


1 614


426


4


1

1


2


3


4


5


6


7


8

22 016
100% całości

Nowi użytkownicy



Promocja programu za pośrednictwem strony Be.Eco na Facebooku: 

Promocja za pośrednictwem newsletterów oraz mediów społecznościowych Digital University. 

Promocja za pośrednictwem Ambasadorek i Ambasadorów projektu w mediach 
społecznościowych, a także za pośrednictwem partnerów i ich kanałów informacyjnych.

Promocja z udziałem CEO Digital University: podcasty, wywiady:

Film z obrad Jury konkursu filmowego Be.Eco 

Mailing do szkół podstawowych, nauczycieli, kuratoriów oświaty, bazy magazynu „The teacher”.

Film z hospitalizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz w 
Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie prowadzonych                           
na podstawie scenariuszy lekcji przygotowanych w ramach programu:

Zamieszczono 87 postów, zawierających bieżące informacje o projekcie, aktualnych 
wydarzeniach, partnerach, trenerach, ekspertach oraz ambasadorach programu. Posty 
promowały artykuły oraz liczne eko aktywności na rzecz środowiska naturalnego. 


Od stycznia do końca maja 2022 zasięg postów wyniósł  44 154 użytkowników, stronę 
odwiedziło w tym czasie 1965 gości, a liczba polubień postów wyniosła 225. Odnotowano 445 
polubień strony. 94,1 % użytkowników to kobiety głównie w wieku 35-44 lat (40% 
użytkowników). 


Zasięg strony Be. Eco na Facebooku

Czym jest program edukacyjny Be.Eco? Rozmowa CEO Digital University Jowity Michalskiej 
z Haliną Frańczak  i Adamem Mariukiem z Fundacja Deloitte

Jak być eko? Co możemy zrobić w dobie katastrofy? Digitalk: Jowita Michalska CEO Digital 
University i Irena Pichola Deloitte

Co powinniśmy wiedzieć o ekologii? Digitalk z udziałem CEO Fundacji Digital University oraz 
Pauliny Górskiej

Jury o Konkursie Be.Eco 

Ogólnopolski program edukacyjny Be.Eco 

https://drive.google.com/file/d/1eGpYriYhM2rDOpUciZ-et-iLoY90l3oW/view

Użytkownicy strony Be.Eco na Facebooku

https://www.youtube.com/supported_browsers?
next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6-htffeh42M&t=2s

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6if5SQaemO4&t=674s

https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink

https://m.facebook.com/watch/?v=379268227555845&_rdr

https://www.youtube.com/watch?v=vccoj7iodoI

https://beeco.edu.pl/aktualnosci/gratulujemy-zwyciezcom-turnieju-be-eco-2022/?
fbclid=IwAR3O3XlyubcHjhFCqfVCxC5-wzAqZgZJbQZdui7ZGUzhJHfaGCg3cQypqTw

https://drive.google.com/file/d/1KlCSPDph5hvt5ZSyqSjHvs0ckSxpWZp-/view



Informacje i wzmianki w prasie – m.in. za pośrednictwem patronów medialnych.  

Linki:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/255278,1812,komunikat,be_eco__fundacj 
a_digital_university_zaprasza_do_udzialu_w_projekcie.html 

https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/program-beeco-angazujemy-inspirujemy-
zmieniamy/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/nauczyciele/doskonalenie/inne-formy-wsparcia/
zaproszenie-do-wspolpracy-przy-projekcie-be-eco/ 

https://www.kuratorium.opole.pl/projekt-be-eco/

https://www.ko.olsztyn.pl/2021/12/23/projekt-edukacyjny-be-eco/ 

https://www.kuratorium.gda.pl/projekt-edukacyjny-tworzymy-spolecznosc-skupiona-
wokol-ekologii-ktora-stala-sie-wyzwaniem-xxi-wieku/ 

https://glos.pl/beeco-angazujemy-inspirujemy-zmieniamy-profesjonalny-bezplatny-
cykl-warsztatow 

https://ekogazeta.eu/warsztaty-dla-nauczycieli-beeco/ 

https://www.ekologia.pl/wydarzenia/akcje/program-be-eco-co-to-takiego,28883.html 

https://mycompanypolska.pl/artykul/patronaty-my-company-polska-luty-2022/8602 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-tematyczne-i-
olimpiady/ogolnopolski-turniej-wiedzy-ekologicznej-be-eco-juz-12-maja/ 

https://glos.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-ekologicznej-be-eco-juz-12-maja-wlasnie-
ruszyly-zapisy-na-stronie-beeco-edu-pl 


https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/ogolnopolski-turniej-wiedzy-ekologicznej-
beeco-dla-uczniow-szkol-podstawowych 

VI.	Podział projektu na etapy: 

ETAP 1. 1
PRZYGOTOWANIE 

Czas realizacji: wrzesień 2021 - styczeń 2022 

Zakres wykonanych prac: 

Opracowanie i uruchomienie www projektu: https://beeco.edu.pl/ 


Opracowanie materiałów promocyjnych - plakaty (pobierz: BE.ECO-plakat-druk.pdf), grafiki, 
informacje prasowe (pobierz: inf. prasowa..pdf), zaproszenia


Dedykowany profil na Facebooku: https://www.facebook.com/BeEcoEdu/ 


Promocja projektu: mailing do szkół, newsletter



Komunikacja z mediami, pozyskanie patronatów: https://beeco.edu.pl/partnerzy/ 


Pozyskanie Partnerów projektu: https://beeco.edu.pl/partnerzy/ 


Pozyskanie Ekspertów i Ekspertek projektu: https://beeco.edu.pl/eksperci/ 


Pozyskanie Trenerek i Trenerów projektu: https://beeco.edu.pl/trenerzy/


Pozyskanie Ambasadorek i Ambasadorów projektu: https://beeco.edu.pl/ambasadorzy/ 


Opracowanie artykułów merytorycznych: https://beeco.edu.pl/artykuly/ 


Przygotowanie scenariuszy lekcji (klasy 1-3, 4-6, 7-8) - pobierz >>> 


Przygotowanie DigiTalks z w ramach akcji informacyjno- promocyjnej:


https://beeco.edu.pl/aktualnosci/co-powinnismy-wiedziec-o-ekologii/ 


https://beeco.edu.pl/aktualnosci/jak-byc-eko/ 


Zaplanowano 30 webinariów eksperckich oraz 10 warsztatów inspiracyjnych skierowanych 
dla nauczycieli szkół podstawowych, które odbywały się od 11 stycznia do 19 maja                     
w terminach określonych w harmonogramie.


Na warsztaty eksperckie i inspiracyjne zapisało się łącznie 2029 nauczycieli z 1146 szkół            
w całej Polsce.


Na webinaria eksperckie zapisało się 1567 nauczycieli.


Na warsztaty inspiracyjne zapisało się 462 nauczycieli


ETAP 2. 2
REALIZACJA 

1.	Webinaria i warsztaty inspiracyjne: 

Czas realizacji: luty-czerwiec 2022 

Działania w ramach realizacji programu: 
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Zapisy na szkolenia 
według województw



W szkoleniach wzięli udział nauczyciele ze szkół z obszaru  całej Polski ze wszystkich 
województw. Największe zainteresowanie udziałem w warsztatach, a także procentowy udział 
nauczycieli i nauczycielek odnotowaliśmy w województwach mazowieckim 18%, dolnośląskim 
13%, śląskim 11%, wielkopolskim 10% oraz małopolskim 9%. Natomiast najmniej uczestników 
szkoleń pochodziło z województw lubuskiego – niespełna 1%, opolskiego 0%, świętokrzyskiego 
2%, podlaskiego 3% i warmińsko – mazurskiego 3%. Duży odsetek uczestników pochodził          
z mniejszych miast i wsi. 


Tematy webinariów eksperckich: klimat, bioróżnorodność, obieg surowców wtórnych, odpady     
i segregacja, ważne inicjatywy eko.


Za udział w warsztatach eksperckich nauczyciele otrzymali certyfikaty udziału                            
w szkoleniu. Łącznie wydano 565 certyfikatów.


Warsztaty eksperckie prowadzili trenerzy współpracujący z partnerem merytorycznym 
programu, Who Will Save The Planet, ze wsparciem ekspertów partnera programu Be.Eco - 
Fundacji Deloitte:


Warsztaty inspiracyjne miały na celu zachętę do podejmowania przez nauczycieli  
różnorodnych eko działań szkolnych zarówno w ramach zajęć przedmiotowych, jak                     
i interdyscyplinarnych, lekcji wychowawczych, działań samorządu uczniowskiego oraz 
wolontariatu, we współpracy z całą społecznością szkolną.  

Dominika  Lenkowska- Piechocka: ekoedukatorka, ekspertka ds. komunikacji i public 
relations, facylitatorka, ekoaktywistka i twórczyni Who Will Save The Planet, organizacji, 
która wspiera firmy w budowaniu większej świadomości ekologicznej wśród klientów          
i pracowników – poprowadziła webinaria na temat ważnych inicjatyw eko.


Przemysław Poszwa: inżynier-naukowiec, autor ponad 20 recenzowanych prac 
naukowych, członek wielu zespołów badawczych, ekspert programu „Climate Leadership 
powered by UN Environment” – poprowadził webinaria na temat Obiegu surowców 
wtórnych oraz klimatu.


Katarzyna Udrycka: edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy                                                
o bioróżnorodności, absolwentka Akademii Nauki o Klimacie prowadzonej przez 
pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; certyfikowana animatorka 
warsztatów edukacyjnych „Mozaika Klimatyczna” opracowanych na podstawie danych        
z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana 
animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Bio” na podstawie raportów 
Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ 
(IPBES); związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 
bioróżnorodności - poprowadziła webinaria na temat bioróżnorodności.


Joanna Taraszkiewicz:  ekoedukatorka, ekspertka komunikacji i public ze szczególnym 
uwzględnieniem tematów CSR – poprowadziła webinaria na temat segregacji odpadów.


Joanna Leoniewska-Gogola: managerka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte  
-  główna ekspertka programu #Be.Eco, uznana ekspertka ds. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  


Szymon Ostachowski: analityk w zespole SAP, Deloitte Consulting. 


Aleksander Pruziński: dyrektor, lider zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte 
Digital. 



 https://beeco.edu.pl/trenerzy/ 



Prelegenci przygotowali szereg pomysłów na przeprowadzenie ciekawych lekcji                           
z wykorzystaniem  gotowych scenariuszy zajęć, quizów, zagadek, grafik, memów oraz innych 
materiałów dydaktycznych, którymi dzielili się z uczestnikami. Korzystając z różnych narzędzi 
TIK jak na przykład Mentimeter, Kahoot, Quizziz, MS Forms prelegenci prowadzili inspirujące 
dyskusje mające na celu dzielenie się uczestników własnymi, sprawdzonymi praktykami oraz 
pomysłami na eko działania i zajęcia edukacyjne. 


Tematy warsztatów inspiracyjnych to: inicjatywy szkolne -  bioróżnorodność; inicjatywy szkolne 
- drugie życie odpadów; wspólnie dbajmy o środowisko; jak być eko na co dzień; inicjatywy 
związane z obchodami Dnia Ziemi i innymi eko świętami i wydarzeniami


Warsztaty inspiracyjne prowadzili studenci Wydziału Inżynierii Ekologicznej, SGGW                   
w Warszawie: Maksymilian Książek, Katarzyna Kroc, Wiktoria Latoszewska, Wiktoria Łosin, Julia 
Ruskowalska, przy wsparciu ekspertów oraz liderki programu. 


Opinie uczestników webinariów i warsztatów: 


Przykładowe podsumowanie warsztatów z dnia 3 lutego 2022, w którym wzięło udział 49 
uczestników. Temat warsztatów: ważne inicjatywy eko.


Jak oceniasz przydatność poruszanej na warsztacie tematyki? 1-5
49 odpowiedzi

1


2


3


4


5


https://beeco.edu.pl/trenerzy/ 

Czy zakres tematyczny spotkania był interesujący? 1-5
49 odpowiedzi

1


2


3


4


5


20,4%

79,6%

22,4%

77,6%



Czy zamierzasz w przyszłości pogłębiać tematykę?
49 odpowiedzi

nie 


tak

nie 


tak

100%

Czy prowadząca/y pokazywali informacje w interesujący sposób?
49 odpowiedzi

100%

Czy planujesz szerzyć ekologiczne idee wśród swoich uczniów?
49 odpowiedzi

nie 


tak

nie 


tak

100%

Czy informacje zdobyte na warsztatach będziesz wykorzystywał/a na co 
dzień?
49 odpowiedzi

98%



Czy poleciłabyś/poleciłbyś udział w warsztacie innym?
49 odpowiedzi

nie 


tak
100%

Warsztaty bardzo mi się podobały. Uważam, że takie fantastyczne inicjatywy powinny wejść na stałe             
do rzeczywistości szkolnej, a edukacja ekologiczna powinna stać się obowiązkowym przedmiotem już         
od przedszkola. 


Program odpowiada moim oczekiwaniom. Bardzo podoba mi się, że jest wiele terminów warsztatów               
i można bez problemu dopasować się. Poruszane tematy są również bardzo ciekawe. 


Forma warsztatów była odpowiednia. Interesujące treści merytoryczne. Bardzo dobre kompetencje 
prowadzącego. Miła atmosfera, możliwość podsumowania swojej wiedzy - quiz. 


Warsztat bardzo mi odpowiadał. Pod względem treści merytorycznych, a także kompetencji prowadzącej. 
Atmosfera miła, był czas na własne podsumowanie wiadomości.


Warsztaty spełniły moje oczekiwania i zaskoczyły formą, dlatego nie zmieniłabym nic. 


Cała formuła warsztatu podobała mi się szczególnie możliwość włączenia się uczestników i wysłuchania 
ich propozycji działań (uwagi, wskazówki itp). 


Wszystkie zagadnienia można wykorzystać w szkole. 


Wszystko było super, zwłaszcza zaangażowana prowadząca. 


Warsztat był świetny i angażujący. Niczego bym nie zmieniła. 


Wybrane cytaty z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych każdorazowo 
po warsztatach: 


Na podstawie informacji zwrotnej od uczestników szkoleń można stwierdzić, że istnieje duże 
zapotrzebowanie na bezpłatne, dostępne online warsztaty i webinaria z zakresu edukacji 
ekologicznej i klimatycznej. Forma spotkań, a także podejmowana tematyka szkoleń zyskały 
wysoką ocenę uczestników, którzy w ankietach ewaluacyjnych chwalili wysoki poziom 
merytoryczny materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie trenerów. 


Istotnym elementem webinariów była zdaniem uczestników możliwość podejmowania dyskusji 
oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w ramach warsztatów inspiracyjnych, a także 
możliwość zadawania pytań oraz przekazywane rekomendacje materiałów edukacyjnych           
i źródłowych. 


Podsumowanie i wnioski dotyczące warsztatów inspiracyjnych  i webinariów: 



W styczniu, lutym oraz w pierwszej połowie marca frekwencja na warsztatach i webinariach 
była bardzo wysoka, natomiast w kwietniu i maju spadła. Możliwą przyczyną obniżonej 
frekwencji była sytuacja polityczna związana z wybuchem wojny w Ukrainie i kryzysem 
uchodźczym. Ponadto kwiecień i maj - według relacji nauczycieli - to okres intensywnej pracy    
w szkole związanej z egzaminami zewnętrznymi i przygotowaniami do nich. Dlatego w kolejnej 
edycji należy opracować harmonogram webinariów i warsztatów tak, aby odbywały się           
w okresie od września do marca, z pominięciem przerw świątecznych. 


Należy także zmienić system certyfikacji webinariów pod kontem udziału w serii szkoleń, a nie 
tylko pojedynczych wykładów.


Należy skierować kampanię promocyjną warsztatów do szkół w mniejszych miejscowościach, 
zwłaszcza w województwach lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, podlaskim oraz warmińsko-
mazurskim, gdzie odnotowaliśmy najniższą frekwencję.  




2.	Scenariusze lekcji: 

W ramach I edycji projektu przygotowano 9 scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy oraz linkami 
do materiałów online. 


Scenariusze są możliwe do pobrania bezpośrednio ze strony projektu:


Czy klimat nam zagraża?  


Kapitan Planeta – dlaczego każdy chce trochę skarbów ziemi dla siebie?  


Kolorowe śmieciaki. 


Bioróżnorodność. 


Hierarchia postępowania z odpadami.  


Gospodarka obiegu zamkniętego - perpetuum mobile w koszu ze śmieciami. 


Bioróżnorodność. 


Hierarchia postępowania z odpadami. 


Ważne inicjatywy – globalny problem – lokalna odpowiedzialność. 


Scenariusze przygotowano na trzech poziomach edukacyjnych dla klas 1-3, 4-6, 7-8 szkół 
podstawowych.


Tematyka scenariuszy:   


klasy 1-3:  

klasy 4-6:  

https://beeco.edu.pl/pobieranie-scenariuszy/?cf_id=3279 

klasy 7-8:  



Scenariusze przygotowane zostały przez ekspertów we współpracy z Fundacją Deloitte ze 
wsparciem merytorycznym trenerki i ekoedukatorki Joanny Taraszkiewicz. Sporządzono je  na 
specjalnie przygotowanych szablonach wraz z gotowymi kartami pracy dla uczniów. Zawierały 
szczegółowy opis zajęć angażujących uczniów do dyskusji, pracy zespołowej, analizy 
wykonywanych eksperymentów i wyciągania wniosków.  Autorzy wykorzystali dostępne online 
gotowe materiały filmowe odpowiednio dobrane do każdego tematu.


Do dnia 30 maja odnotowano 1005 pobrań scenariuszy oraz zebrano 115 raportów po ich 
przeprowadzeniu. Większość raportów została przekazana przez nauczycieli w ramach 
uczestnictwa w Turnieju Be.Eco. Raporty stanowiły istotny element do ewaluacji materiałów 
dydaktycznych. 


Na stronie programu udostępniono formularz raportu po przeprowadzeniu zajęć według 
zaproponowanych scenariuszy: 


W kwietniu i maju 2022 odbyły się hospitacje zajęć lekcyjnych przeprowadzonych na podstawie 
scenariuszy, których celem była ewaluacja  przygotowanych materiałów dydaktycznych 
podczas zajęć na żywo oraz analiza potrzeb w zakresie dostarczenia nauczycielom kolejnych 
przydatnych, profesjonalnych materiałów edukacyjnych.  


Hospitacje zostały przeprowadzone:  w klasie 1 szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej       
w Komorowie oraz w  klasach 3 , 4  oraz 5 szkoły podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej     
w Pruszkowie. 


Sporządzono relację zdjęciową i filmową z obserwowanych eko-lekcji  oraz przeprowadzono 
wywiady z nauczycielami na temat projektu oraz przydatności scenariuszy, z których został 
zmontowany film promujący program Be.Eco dostępny na stronie www.beeco.pl                       
w aktualnościach oraz na w mediach społecznościowych. 


https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/ 



Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat ekologii. Były bardzo zaangażowane w dyskusje oraz 
przygotowane zadania na podstawie Klimatycznego ABC. 


Uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywanie zadań. Uświadomili sobie jak ważna jest dla nas 
bioróżnorodność. Podawali bardzo trafne przykłady jak możemy ją chronić. 


Tematyka ekologiczna jest dla uczniów interesująca i inspirująca do podejmowania działań 
proekologicznych w codziennym życiu. 


Uczniowie bardzo zaangażowani, chwalą estetykę kart pracy. Mają mnóstwo pomysłów dotyczących 
przetwarzania odpadów: co i jak wykorzystać, w jaki sposób nadali by śmieciom drugie życie. Chętnie 
zadawali pytania. 


Uczniowie byli zaangażowani na zajęciach i chętnie pracowali, zwłaszcza w grupach. 


Szczególnie przydatna w klasie 4 karta pracy. Dzięki niej można było w łatwy sposób wyjaśnić uczniom 
czym jest bioróżnorodność. 


Klasa bardzo zaangażowana w zajęcia, chętnie wymieniają się wrażeniami podczas zadania oraz 
podsumowania. 


Uczniowie podzieleni jeśli chodzi o zaangażowanie w lekcję. Popełnione zostały błędy przy segregacji 
odpadów. Uczniowie zaskoczeni, że szkło samochodowe i okienne należy wrzucać do zmieszanych. 


Duże zaangażowanie i deklaracja ze strony uczniów chęci do działania i wprowadzania pewnych nawyków     
w codziennym życiu dotyczących segregacji śmieci. Duże zainteresowanie tematem. 


Wybrane opinie nauczycieli po przeprowadzonych eko-lekcjach na podstawie raportów: 

Scenariusze pobierali nauczyciele różnych specjalności i nauczający różnych przedmiotów, nie 
tylko edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i biologii, ale także języka polskiego, matematyki              
i innych. 

W ankietach po przeprowadzeniu eko lekcji nauczyciele deklarowali przeprowadzenie zajęć        
na podstawie scenariuszy nawet w 8 - 10  klasach (nauczyciele przyrody, biologii i geografii) co 
daje przykładowo przy 8 klasach 200, a w przypadku 10 klas - 250 uczniów uczestniczących               
w zajęciach. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej deklarowali   przeprowadzenie lekcji 
głównie w swojej klasie (średnio 25 uczniów). Pozostali nauczyciele składali deklarację 
przeprowadzenia zajęć średnio w 3 – 4 klasach. W efekcie, z samych tylko ankiet wynika, że ze 
scenariuszy skorzystało 25 125 uczniów szkół podstawowych. 
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Podsumowanie i wnioski dotyczące scenariuszy:


Scenariusze stanowią bardzo istotny element programu jako narzędzie do wdrożenia edukacji 
ekologicznej i klimatycznej w ramach zajęć szkolnych; wraz z kartami pracy są też istotnym 
uzupełnieniem warsztatów inspiracyjnych i webinariów stanowiącym gotową do wykorzystania 
pomoc dydaktyczną dla nauczycieli.


Scenariusze wpisują się tematycznie w założenia podstawy programowej na I i II etapie 
edukacji szkolnej, to jest w klasach 1-3 oraz 4-8 szkół podstawowych i tym samym stanowią 
istotną wartość merytoryczną.


Istnieje możliwość zarówno 100% podparcia się gotowym scenariuszem lekcji, jak                      
i wykorzystania ich w części. Na podstawie wywiadu z nauczycielami można stwierdzić, że 
doświadczeni nauczyciele posiadający swój własny warsztat pracy oraz zgromadzone 
materiały dydaktyczne mogą korzystać z przygotowanych materiałów w sposób wybiórczy -     
w tym przypadku scenariusz wraz z pomocami dydaktycznymi służy jako inspiracja; natomiast 
część pedagogów, zwłaszcza początkujący nauczyciele, korzystali ze scenariuszy w 100% 
podpierając się zarówno gotowymi pomysłami na eksperymenty czy dyskusje, jak                     
i sugerowanymi odpowiedziami na zadawane pytania. Można zatem stwierdzić, że 
przygotowane materiały dają szerokie spektrum możliwości ich wykorzystania.


 


Cele konkursu:   


Konkurs w liczbach: 

3.	Konkurs filmowy: 

Czas realizacji: marzec 2022 

Temat: działania eko w domu, w szkole i w społeczności lokalnej 


https://www.youtube.com/watch?v=rs6LX-S-k2M&feature=emb_imp_woyt

promowanie zagadnień ochrony środowiska, celów zrównoważonego rozwoju oraz postaw 
ekologicznych wśród uczniów.;


inspirowanie  dzieci  i młodzieży do głębszego zainteresowania się tematyką ekologii oraz 
zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym i celami zrównoważonego rozwoju, a także 
jak im zapobiegać w skali mikro; 


zachęta do wdrażania zachowań pro-środowiskowych w życiu codziennym; 





https://beeco.edu.pl/konkurs/ 

https://beeco.edu.pl/prace-konkursowe/ 


161 filmów zgłoszonych  


110 filmów zakwalifikowanych i ocenionych 




Nagrody: 

Zwycięzcy konkursu:

Jury konkursu filmowego: przedstawicielki Digital University, Fundacja Deloitte,  Knauf 
Insulation, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Fundacja Inter Cars, Who Will Save The 
Planet, Rodzice Dla Klimatu. 

Trzy nagrody przyznane przez Jury  oraz jedna nagroda publiczności. 


Nagrody rzeczowe ( tablety)  przyznano za: I, II i  III miejsce w ocenie Jury oraz                 
za najwyższą ocenę internautów w głosowaniu publiczności.


Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy oraz podziękowania za udział i zaangażowanie. 


Nagrodzeni uczniowie: 2 dziewczynki i 2 chłopców ze szkół podstawowych                            
z Oleśnicy,  Zabrza, Białegostoku i Warszawy. 


Nagroda Jury: Lena Burakowska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 14 
im. Adama Mickiewicza w Zabrzu; film na temat odpowiedzialnej mody oraz szkodliwości 
przemysłu odzieżowego; autorka ze swadą blogerki zachęca do ograniczenia zakupów 
ubraniowych i stosowania zasad 4 R. 

Nagroda Publiczności: Michalina Pawlaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy: “Be Eco”. 
Film uzyskał 404 głosy internautów w głosowaniu. Autorka w ciekawy sposób  
zaprezentowała proste do zastosowania zasady, aby zadbać o środowisko naturalne takie jak 
oszczędzanie wody czy segregacja odpadów.

Nagroda Jury: Jakub Orłowski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Cyryla                     
i Metodego w Białymstoku; film pod tytułem „Sucha rzeczka” dotyczący zagadnienia zmian 
klimatycznych i znikających zasobów wodnych, a także dbałości o bioróżnorodność 
biologiczną; pokazuje prośrodowiskową postawę autora, który wspólnie z tatą opracował 
przydomowe rozwiązanie hydrologiczne zapewniające retencję wody deszczowej. 

Nagroda Jury: Oliwier Koc ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie; 
film pod tytułem “Jak być eko na co dzień?” w ciekawy sposób przedstawia proste 
rozwiązania, które autor stosuje w życiu codziennym i w skali mikro zadbać o planetę, która 
jest wspólnym dobrem.

https://beeco.edu.pl/konkurs/

I miejsce

II miejsce

I miejsce

III miejsce



Podsumowanie i wnioski dotyczące konkursu:

Konkurs filmowy okazał się sukcesem. Uczniowie szkół podstawowych licznie odpowiedzieli        
na wyzwanie, aby w krótkich jednominutowych etiudach filmowych zachęcić rówieśników,         
a także rodziny i bliskich do zmiany negatywnych nawyków takich jak marnowanie wody, 
nadmierne zużycie energii elektrycznej, nadużywanie plastiku i mobilizację do proekologicznych 
działań takich jak prawidłowa segregacja odpadów, nie marnowanie jedzenia, zrównoważona 
moda, stosowanie zasad 4R, rezygnacja z transportu samochodowego na rzecz transportu 
miejskiego   i rowerowego. 


Nadesłane prace były ciekawe i różnorodne pod względem formy: prezentacje, filmy, 
minireportaże, vlogi, krótkie spoty reklamowe, a nawet fragmenty twórczości artystycznej 
(piosenka).


Jury oceniało zgodność pracy z tematem konkursu, klarowność przekazu, dokonało oceny pod 
względem merytorycznym, a także oryginalność, twórcze podejście do tematu oraz walory 
estetyczne filmu. 


Bazując na analizie prac konkursowych można stwierdzić, że młodzi ludzie mają świadomość 
jak ważne jest indywidualne zaangażowanie się w działania na rzecz środowiska naturalnego           
i dbałość o otaczającą przyrodę.  


Większość prac pokazała jednak, że wiedza uczniów jest dosyć pobieżna, wymaga pogłębienia 
oraz nabycia umiejętności odróżnienia faktów od mitów, a także fałszywych informacji, które 
funkcjonują w powszechnym obiegu.


W kolejnej edycji warto zwrócić uwagę na zagadnienia, które przez uczestników konkursu 
zostały potraktowane niszowo, jak na przykład: ekomobilność, zrównoważona moda, 
konsumpcjonizm, greenwashing, zasady refuse, reduce, reuse, czy zagrożenia związane             
z kataklizmem klimatycznym, zanikaniem bioróżnorodności oraz zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Należy także doprecyzować wytyczne konkursu, aby zmniejszyć liczbę prac 
niezakwalifikowanych z powodów formalnych, a także wyznaczyć dłuższy termin nadsyłania 
prac.              

Cel: zbadanie poziomu aktualnej wiedzy uczniów w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień I edycji programu. 


Turniej stanowił zwieńczenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego Be.Eco.


Uczestnicy wzięli udział w quizie online w podziale na 3 grupy wiekowe powiązane z poziomem 
nauczania, dostosowane do swojego wieku oraz możliwości. 


Analiza uzyskanych wyników posłuży do zaplanowania dalszych działań w programie. 


Quiz wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych odbył na trzech poziomach              
(3 wersje dostosowane do wieku i podstawy programowej: edukacja wczesnoszkolna)


klasy 4-6 oraz klasy 7-8. 


4.	Turniej wiedzy ekologicznej: 

Czas realizacji: 12 maja 2022. 



Liczba uczniów w Turnieju ogółem 6258, w tym:  

Udział szkół: 94, do których łącznie uczęszcza 31 681 uczniów 


Quizy dostosowane do wieku i poziomu nauczania uczniów i uczennic stanowią same w sobie 
cenny materiał edukacyjny, dlatego - po Turnieju - zostały przekazane do szkół, aby mogli       
z nich skorzystać wszyscy uczniowie w toku nauki. 


Szkoły mogły uzyskać dodatkowe punkty w Turnieju za aktywny udział w całym programie 
Be.Eco za: 


   .


Nagrody przyznano 3 zwycięskim szkołom, które w rankingu punktów z Turnieju otrzymały 
najwyższe wyniki. Są to Nagrody finansowe w kwocie 2000,00 PLN dla każdej ze szkół                 
z przeznaczeniem na działania oraz inicjatywy ekologiczne skierowane do uczniów, które 
zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła, która zajęła I miejsce otrzymała 
dodatkowo nagrodę o wartości 4 500 PLN na przeprowadzenie ekologicznych warsztatów dla 
uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.


Wszystkie szkoły, które wzięły udział w quizie otrzymały Certyfikaty uczestnictwa w Turnieju 
Be.Eco 2022. Szkoły, które aktywnie włączyły się w cały program: wzięły udział w quizie, 
przesłały raporty z realizacji eko lekcji oraz  z organizacji Dnia Ziemi 2022, wzięły udział              
w badaniu świadomości ekologicznej uczniów klas 5-8 i/lub nauczycieli, a także nauczyciele      
z tych szkół uczestniczyli w warsztatach -otrzymały Certyfikaty uczestnictwa w I edycji 
Ogólnopolskiego Projektu Be.Eco. 


liczba uczniów klas 7-8 szkół podstawowych biorących udział w turnieju:  2288 


liczba uczniów klas 4-6 szkół podstawowych biorących udział w turnieju:  2081 


liczba uczniów klas 1-3 szkół podstawowych biorących udział w turnieju: 1889 


raport z akcji przeprowadzonej z okazji Dnia Ziemi 2022 – do 20 pkt.


przesłanie raportu z eko-lekcji przeprowadzonej w szkole na podstawie pobranych 
scenariuszy – 20 pkt.


udział w badaniu świadomości ekologicznej wśród nauczycieli i uczniów klas 5-8 - do 20 
pkt.: 


5 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział do 20 osób 


10 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 21 do 40 osób 


15 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 41 do 60 osób 


20 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział więcej niż 60 osób 
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Przeprowadzenie Turnieju 12 maja, zebranie oraz analiza wyników: 

Wyniki quizu: 

Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników w dniu 23 maja:  

Podsumowanie wyników Turnieju Be.Eco 2022 klasy 1-3


Podsumowanie wyników Turnieju Be.Eco 2022 klasy 4-6

Podsumowanie wyników Turnieju Be.Eco 2022 klasy 7-8

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?
AnalyzerToken=fXhs926bb0xiDQlA2JxzuxwyjcRv6MmH&id=YmifqSfG70aLdDGs_yW_g
g0Yhnq0cK5HpFr0mnUeaetUNUM2R0tKMEhGNUxKMVNJSENRQ1RXQ1lISC4u

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?
AnalyzerToken=uSEGsP3BhUFwg2NBTIWMZXEDD7LT89rv&id=YmifqSfG70aLdDGs_yW_
gg0Yhnq0cK5HpFr0mnUeaetURUc2SlcxTlBWVDZJSzcwM0hYSFY1NllHRi4u

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?
AnalyzerToken=JbnWiqibjA4TbKHUkwoDTCtyJQzgizTR&id=YmifqSfG70aLdDGs_yW_g
g0Yhnq0cK5HpFr0mnUeaetUQjI2UFRSRUNMUzZMTjNQS1lQTVBCR0Q0VC4u

Klasy 1-3 : średnio  70.7 pkt / 100 


Klasy 4-6:  średnio  56.1 pkt / 100 


Klasy 7-8:  średnio  41.7 pkt / 100 


Szkoła Podstawowa nr 34 (Bydgoszcz, woj. kujawsko- pomorskie) 


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego (Krzemień, woj. lubelskie) 


Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego  (Pruszków, woj. mazowieckie) 


II miejsce

I miejsce

III miejsce



Ocena organizacji turnieju: 4,9 / 5 gwiazdek 

Ewaluacja Turnieju: 

Deklaracja udziału w kolejnej edycji programu: 

Wyróżniono 12 szkół, które w sposób wyjątkowy zaangażowały 
się w udział w programie Be.Eco oraz osiągnęły wysokie wyniki 
punktowe w Turnieju

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie 


Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las w Głuchołazach 


Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w  Lidzbarku Warmińskim 


Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łągowie 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu 


Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie 


Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie 


Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu 


Zespół Szkół w Łukawcu 


TAK: 88%

MOŻLIWE: 12%



Wszystko działało prawidłowo, strona nie zawieszała się co pozwoliło nam przeprowadzić rozwiązywanie 
tekstu w szkole ze wszystkimi klasami. 


Organizacja turnieju była bez zarzutu, wszystko jasne i czytelne. 


Bardzo nam się podobało, całość projektu na wysokim poziomie. Dziękujemy! 


Starszym uczniom zestawy pytań bardzo się podobały, podpowiedzi rysunkowe i zaznaczenie ilości 
odpowiedzi było pomocne. 


Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w Turnieju oraz Projekcie Be.Eco. Inf. dotycząca liczby osób 
biorących udział w quizie: część osób nie miało możliwości skorzystania z urządzeń podczas zajęć, 
zadeklarowały udział w quizie poza lekcjami Sam pomysł quizu bardzo ciekawy, pytania zmuszały do 
myślenia i to jest na wielki plus. Z pewnością będziemy zgłębiać wiedzę ekologiczną i oczekiwać kolejnej 
edycji. Będziemy polecać i rozpowszechniać działalność Projektu Be.Eco! 


Turniej i Projekt zorganizowany rewelacyjnie, życzyłabym sobie więcej takich inicjatyw. 


Uczniowie klas IV-VIII nie mieli kłopotów technicznych, pytania i dołączone obrazki bardzo się podobały. 
Dzieci z klas 1-3 zadania quizu w większości wykonywały pod opieką rodziców po powrocie ze szkoły - brak 
umiejętności posługiwania się telefonem, nie każdy w tym dniu miał informatykę. 


Wszystko było super zorganizowane. 


Wszystko poszło bardzo sprawnie. Udało nam się przeprowadzić test w szkole podczas lekcji.


Bardzo ciekawy pomysł projektu. Scenariusze zajęć bardzo przydatne do wykorzystania na zajęciach. Czy 
można w przyszłym roku ująć w projekcie wizyty, spotkania, jakieś pokazy edukatorów związanych z tą 
dziedziną. Czy możliwa jest realizacja projektu, np. jako sesja jesienna i wiosenna? 


Wybrane odpowiedzi zebrane w ramach ankiety po przeprowadzeniu Turnieju: 

Podsumowanie i wnioski dotyczące konkursu:

Cieszy fakt licznego udziału szkół w Turnieju - świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu 
projekty i działania w szkołach.


Na podstawie wyników quizu można stwierdzić, że uczniowie znają ogólne zasady segregacji 
odpadów, rozumieją cel i sens dbałości o środowisko, mają świadomość skutków i przyczyn 
zmian klimatycznych.


Uczniowie nie potrafią jednak odróżnić faktów od mitów, ich wiedza jest nie uszeregowana          
i pobieżna.


O ile w klasach młodszych 1-3, wyniki quizu są zadowalające, w klasach starszych widoczne są 
wyraźne braki. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że edukacja ekologiczna w szkole 
podstawowej jest niewystarczająca, zwłaszcza w klasach 7-8, gdzie wyniki były 
niezadowalające.


Istnieje potrzeba dalszego wsparciu merytorycznego i praktycznego nauczycieli klas starszych 
szkół podstawowych w zakresie założeń programu, dotarcie z materiałami edukacyjnymi          
do nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych.  


 




Badanie skierowane do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 oraz nauczycieli wszystkich 
poziomów uczących w szkołach podstawowych. Do udziału w badaniu zaprosiliśmy szkoły 
podstawowe z całej Polski. 


Badanie było anonimowe.


Badanie przeprowadzone było na grupie niereprezentatywnej. Wzięło w niej udział 914 
uczniów oraz 465 nauczycieli.


Badanie składało się z dwóch części: 


Uczniowie i nauczyciele otrzymali takie same pytania.


Dodatkowo nauczyciele, którzy brali udział w Programie Be.Eco byli proszeni o odpowiedź          
w części III – ewaluacja projektu.


Szczegóły dotyczące wyników znajdują się w oddzielnym raporcie.


Na bieżąco: publikacja informacji o działaniach w ramach programu, raportów, podcastów, 
recenzji, a także innych wartościowych merytorycznie materiałów dla nauczycieli                         
w aktualnościach oraz zakładkach: strefa nauczyciela i inspiracje na stronie www programu: 

5.	Badanie świadomości ekologicznej i postaw ekologicznych  uczniów oraz nauczycieli:

6.	Inne działania: 

Termin przeprowadzenia: maj 2022.


https://beeco.edu.pl/badanie/  

https://beeco.edu.pl/aktualnosci/


https://beeco.edu.pl/strefa-nauczyciela/ 


https://beeco.edu.pl/inspiracje 

I.	Badanie postaw ekologicznych 


II.	Badanie wiedzy ekologicznej 


Zgłoszenie i realizacja programu Be.Eco  jako Annual Impact Goal w 2022 roku - w ramach 
współpracy z Singularity Group Warsaw Chapter, reprezentowanego przez Digital University, 
jako programu, który stanowi istotną odpowiedź na palącą  potrzebę wsparcia edukacji 
ekologicznej     i klimatycznej w polskich szkołach, która de facto nie jest realizowana na 
wystarczającym poziomie. Już w pierwszej edycji, w pierwszym półroczu, udało się z nawiązką 
zrealizować postawiony cel: przeszkolenie co najmniej 500 nauczycieli oraz dotarcie do 10 000 
uczniów.  




Organizacja spotkań podsumowujących z partnerami, ambasadorami, ekspertami oraz 
trenerami programu (Śniadanie z Be.Eco, spotkania indywidualne i grupowe): podsumowanie 
działań, omówienie efektów, ewaluacja oraz wypracowanie wytycznych do kolejnej edycji 
programu.

ETAP 3. 3
EWALUACJA, PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Ewaluacja programu:


Podsumowanie i wnioski do kolejnej edycji: 


Ewaluacja warsztatów: ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli każdorazowo                                   
po przeprowadzeniu warsztatów. 


Ewaluacja organizacji  webinariów i warsztatów ze strony trenerów prowadzących.


Ewaluacja scenariuszy: raporty nauczycieli po przeprowadzeniu lekcji na podstawie 
scenariuszy.


Ewaluacja turnieju: ankieta dla nauczycieli po przeprowadzeniu turnieju. 


Ewaluacja wyników Turnieju na poszczególnych poziomach.


Ewaluacja prac konkursowych nadesłanych przez uczniów - protokół z posiedzenia oraz zapis 
wypowiedzi członków Jury konkursu filmowego


Cel, jaki został postawiony, to jest uświadomienie tego, jak ważna jest ekologia, wskazanie jak 
skutecznie wprowadzać dobre nawyki, wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności 
pozwalające na skuteczne działania w szkołach, a także na przekazanie zdobytych przez siebie 
informacji uczniom - uważamy za osiągnięty. 


Udział w projekcie przełoży się na większe zaangażowanie, budowanie postaw otwartych          
na ekologię i nieobojętnych wobec zachodzących zmian klimatycznych.  


Wypowiedzi uczestników projektu utwierdzają nas w przekonaniu, że I edycja była właściwą 
odpowiedzią na palące problemy naszej planety. Wierząc w  moc edukacji przekonaliśmy się, 
że edukacja ekologiczna dzieci pozwoliła kształtować proekologiczne zachowania. Dzieci 
wiedzą, że ekologia jest istotna, dodatkowo wyposażyliśmy je w praktyczną wiedzę, którą 
mogą wdrożyć   w życiu codziennym. To niezwykle istotne biorąc pod uwagę fakt, że 
samodzielne działania są   w stanie zdziałać więcej niż nam się wydaje.  




Be.Eco został skierowany do właściwej grupy, pozwolił spełnić postawione cele, pokonać 
wyzwania, przynieść dużo satysfakcji i zmotywować do kontynuacji projektu, pogłębiania 
tematu w kolejnych edycjach, oraz rozważenia szerszego włączenia rodziców i/lub opiekunów, 
rodzeństwa i całej społeczności szkolnej.


Warto poszerzyć program o szkoły ponadpodstawowe. Wyniki Turnieju pokazały, że istnieje 
duży dysonans pomiędzy wiedzą uczniów zdobywaną w klasach młodszych i starszych. O ile               
w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele kładą duży nacisk na edukację przyrodniczą                     
i ekologiczną w ramach ścieżki przyrodniczej, o tyle w klasach starszych począwszy od klasy 5 
edukacja ekologiczna nie funkcjonuje i jest wdrażana podczas pojedynczych zajęć lekcyjnych. 
Nauczyciele klas starszych mocno akcentowali w ankietach potrzebę wsparcia ich w tym 
temacie w ramach programu. 


W kolejnej edycji programu należy położyć  większy nacisk na zagadnienia związane                
z tematyką celów zrównoważonego rozwoju, a także poświęcić więcej miejsca i czasu  
tematom związanym z odpowiedzialną modą, konsumpcjonizmem, ekotransportem, 
negatywnym wpływem działań człowieka na bioróżnorodność oraz zagadnieniom związanym                     
z katastrofą klimatyczną i jej przyczynami i skutkami, co wynika z wnikliwej analizy odpowiedzi 
uczniów i nauczycieli w ramach badania świadomości ekologicznej oraz w ramach Turnieju 


Raport opracowała:  

         Małgorzata Widera
                                          Liderka Programu Be.Eco


                                                                                                                          
Fundacji Digital University



