
Warszawa, dn. 28.09.2022 

 

 

Drodzy Rodzice, 

 

Przed nami kolejny rok szkolny a wraz z nim nowe obowiązki i wyzwania. Wraz z pierwszym 

dzwonkiem ruszyła lawina zajęć, kartkówek i prac domowych, a nasze dzieci otrzymują kolejną 

porcję wiedzy, która wpłynie na ich dalszy rozwój i postrzeganie świata.   

 

W tym zalewie szkolnych obowiązków ważne jest,  abyśmy nie zapominali jaki jest cel edukacji. 

Ma ona przygotować nasze dzieci do radzenia sobie w dorosłym życiu, wyposażyć ich w wiedzę 

i narzędzia niezbędne w przyszłej pracy zawodowej i społecznej oraz rozwinąć zdolności 

poznawcze i umiejętność krytycznego myślenia.  

 

Dziś, w czasach postępującego kryzysu klimatycznego, kluczowa dla naszych dzieci jest 

dogłębna, oparta na rzetelnych badaniach, edukacja ekologiczna. Wiedza na temat przyczyn 

globalnego ocieplenia i umiejętność radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych są 

niezbędne, aby nasze dzieci mogły stawić czoło jednemu z największych wyzwań tego stulecia.  

 

Z tego miejsca pragniemy Państwu zarekomendować projekt #Be.Eco, organizowany przez 

Digital University. Projekt stanowi bardzo potrzebne uzupełnienie obecnej podstawy 

programowej. Wypełnia lukę między tradycyjnym programem nauczania a potrzebą pogłębiania 

wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt promuje troskę o planetę i wspiera 

kształtowanie postaw pro-ekologicznych, jak również pomaga zrozumieć przyczyny wielu 

globalnych problemów takich jak przedłużające się susze i ekstremalne zjawiska pogodowe 

i pokazuje drogi wyjścia z kryzysu.  

 

Ważnym elementem projektu jest jego merytoryczna podstawa. Dzięki wsparciu ekspertów 

nauczyciele realizujący projekt w szkole mogą zdobyć bogatą i rzetelną wiedzę, która będą 

przekazywać swoim uczniom, a sami uczniowie otrzymają dostęp do wartościowych materiałów 

i opracowań oraz szansę realizacji interesujących projektów.  

 

Projekt #Be.Eco jest także skierowany do Was, rodziców. Na stronie projektu znajdziecie wiele 

ciekawych pomysłów na to jak zadbać o środowisko naturalne na co dzień. Tych z Was, którzy 

zapragną robić coś więcej, zapraszamy do zapoznania się z działaniami naszego ruchu Rodzice 

dla Klimatu, który łączy rodziców działających na rzecz ochrony klimatu i bezpiecznej przyszłości 

naszych dzieci. 

 

Szczegóły związane z projektem znajdziecie na stronach organizatora: 

 www.beeco.edu.pl; FB: https://www.facebook.com/BeEcoEdu 

 

Więcej o ruchu Rodzice dla klimatu dowiecie się tu:  

www.rodzicedlaklimatu.org; FB: https://www.facebook.com/RodzicedlaKlimatu 

 

Z poważaniem, 

Rodzice dla Klimatu  
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