SZANOWNI PAŃSTWO,
oddajemy w Państwa ręce zestaw materiałów opracowanych w ramach
kampanii
Mistrzowie
klimatu
Cartoon
Network.
Przygotowaliśmy
je
z myślą o dzieciach uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej.
Wyzwania środowiskowe i społeczne, przed jakimi obecnie stoimy zarówno
w Polsce, jak i na całym świecie, sprawiają, że warto już od najmłodszych lat kształtować
u uczniów i uczennic postawę odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość.
Każdy i każda z nas – także dziecko – może odegrać ważną rolę i swoimi codziennymi
zachowaniami wpływać na losy planety. To bardzo istotny przekaz płynący z tej
kampanii i wzmacniany poprzez towarzyszące jej materiały edukacyjne.
Troska o czyste środowisko może się zaczynać od drobnych kroków, które przybliżają
nam bohaterowie i bohaterki kampanii. Proponowane aktywności pomogą wyjaśnić
pojęcia unikaj, używaj ponownie, utylizuj najmłodszym, dzięki czemu będzie im
łatwiej podejmować ekologiczne wyzwania i pogłębiać zainteresowanie przyrodą.
Takie stopniowe budowanie wiedzy i zaangażowania z czasem utrwali dobre nawyki
i może stanowić fundament do dalszych działań na rzecz ochrony klimatu.
Szczególne znaczenie ma w tym kontekście budowanie u uczniów i uczennic
pozytywnych skojarzeń i pokazywanie znaczenia zarówno działań jednostkowych, jak
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i pracy w grupie. Za tym metodycznym podejściem kryje się istotny przekaz, który
staramy się podkreślać w programach z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej
prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Los planety leży zarówno w rękach każdej osoby, każdego obywatela i obywatelki, jak
i w rękach całego społeczeństwa. Tylko wspólne działania przyniosą długofalowy
efekt, a w większym gronie ludzie mogą się wzajemnie wspierać i inspirować do
wprowadzania pozytywnych zmian. Także dzieci i młodzież mogą stać się wzorem
dla starszych pokoleń i zmotywować ich do zmiany nawyków czy do różnych form
obywatelskiego zaangażowania.
Mamy nadzieję, że przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zestaw
materiałów będzie iskierką zmian zarówno dla młodszych, jak i dla starszych odbiorców
i odbiorczyń, a część zaprezentowanych aktywności sprawi, że temat ochrony
środowiska i klimatu częściej będzie gościł w Państwa rozmowach i zabawach
z najmłodszymi.
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