
LIST DO RODZICÓW – 
FitEdukacja

Drodzy Rodzice, przede wszystkim gratulujemy Wam wspaniałego
nauczyciela  i wychowawcy  Waszego  dziecka!  Skoro  macie
możliwość wysłuchania lub przeczytania tego listu, oznacza to, że
Wasz  Skarb  jest  pod  skrzydłami  pasjonaty,  który  pragnie
zaszczepić w Nim najważniejsze życiowe umiejętności.

Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w wyjątkowym projekcie,
jakim jest FitEdukacja. Obecnie to tylko projekt, ale naszym marzeniem jest,
aby wizja zdrowej edukacji na dobre zagościła w polskich szkołach.



Czy  Wy  także  macie  wrażenie,  że  Wasze  dzieci  mają  ogromny  potencjał,  ale
w szkole się męczą? Że zbyt długo są przykuci do bezlitosnych ławek? Że mają za
mało  ruchu? Że jedzą śmieciowe jedzenie? Że wkuwają  zbyt  dużo nieprzydatnej
teorii, a jak przyjdzie co do czego, nie potrafią tej wiedzy wykorzystać?

Chcielibyście, aby mieli większe poczucie własnej wartości? Aby potrafili wypracować
sobie taki poziom samodyscypliny,  który pozwoli  im zawalczyć o swoje marzenia?
Podkreślamy  –  swoje,  nie  Wasze,  nie  szkoły,  nie  świata.  Aby  świadomie  dbali
o swoje zdrowie, aby zwiększyli poziom koncentracji i uwagi? By uważnie przeżywali
swoje życie?

Zatem, witajcie po tej samej stronie barykady. My właśnie o takiej szkole
marzymy!  O edukacji  przyjaznej  mózgowi,  o edukacji,  która  głośno  i bez  obaw
o opinię wielkich koncernów spożywczych wskaże drogę do zdrowego odżywiania,
o edukacji,  która  na  każdej  lekcji  zadba  o kształtowanie  umiejętności  miękkich,
o edukacji,  która  przez  doświadczenie  nauczy  pozornie  trudnych  zjawisk  np.
w świecie fizyki.

Chcemy  odchudzić  polską  szkołę  z błędnych  przekonań,
z niepraktycznych  praktyk  i nieprzydatnej,  ciężkiej  teorii  podanej
w taki sposób, że nawet sam nauczyciel czuje się nią przytłoczony.

Będziemy  potrzebowali  Waszego  wsparcia  i Waszej  aprobaty.  Uczniowie  będą
potrzebowali Waszej zachęty i kibicowania. Przed nami wiele wyzwań i wiele zmian.
Dziękujemy, że chcecie razem z nami podążać nowym szlakiem 

Na czym będzie polegał projekt? Nauczyciel, który postanowił wdrażać FitEdukację
w Waszej szkole, od połowy października do połowy grudnia będzie przeprowadzał
wybrane zajęcia wg naszych scenariuszy.  Między innymi  wprowadzi  edukację dla
zdrowia i FitWyzwania, które nie tylko poszerzą wiedzę na temat diety odpowiedniej
dla mózgu, ale także wpłyną na scalenie więzi klasowych i szkolnych. 



Ponieważ  planujemy,  aby  wizja  zdrowej  edukacji  dotarła  do  wszystkich  szkół
w Polsce, chcemy rozprzestrzenić nasze materiały w mediach, w tym także zdjęcia
czy filmy z udziałem uczniów szkół  objętych pilotażem, do czego także będziemy
potrzebowali  Państwa  zgody.  Oczywiście  obiecujemy,  że  nie  wykorzystamy
wizerunku Waszych dzieci w żadnym innym celu.

Obserwujcie  uważnie  i bierzcie  czynny  udział  w działaniach
FitEdukacji,  ponieważ pod koniec  pilotażu,  w grudniu  2017  roku,
poprosimy  Was  o rekomendację  naszego  projektu.  Wasza  opinia
jest dla nas bezcenna.

Z pozdrowieniami,

Zespół FitEdukacji


