MĄDRZY CYFROWI
Projekt MĄDRZY CYFROWI przeznaczony jest dla uczniów klas 6 i 7. Służyć ma przyswajaniu
przez młodych ludzi uniwersalnych zasad i postaw takich jak szacunek, uczciwość,
odpowiedzialność, odwaga, mądrość oraz poznawaniu narzędzi cyfrowych przydatnych
do prowadzenia przez nich działań na rzecz wspólnego dobra.
Młodzież uczestnicząca w programie będzie mogła w wartościowy i kreatywny sposób spędzić kilka
dni wakacji na zajęciach rozwijających wrażliwość społeczną i kompetencje cyfrowe, a następnie
doskonalić nowe umiejętności, współpracując przy realizacji ważnych projektów na rzecz lokalnej
społeczności. Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni w zakresie pracy nad kształtowaniem
pożądanych postaw oraz nowych technologii. Rodzice przekonają się, że za pomocą smartfonu,
tabletu czy komputera, ich dzieci mogą zrobić naprawdę dużo dobrego.
I Etap projektu – pilotaż, obejmie 35 placówek i 1000 uczniów. Z każdej placówki zapraszamy
Dyrektora oraz dwoje entuzjastycznych Prowadzących - Nauczycieli lub Bibliotekarzy – z których
każdy poprowadzi w lipcu/sierpniu 5-dniowe zajęcia w szkole lub bibliotece z ok. 15-osobową grupą
uczniów (30 uczniów na placówkę) oraz trzy spotkania w roku szkolnym, ukierunkowujące pracę
uczniów nad projektami społecznymi. Placówki uczestniczące w pilotażu będą mogły też wziąć
udział w II Etapie projektu (w tym samym formacie, na dużo większą skalę, który rozpocznie się w
październiku br.
Program pilotażu przewiduje:
● 3-4 czerwca - konferencja dla Dyrektorów i Prowadzących w Warszawie
● czerwiec-lipiec: kurs on line dla Prowadzących (ca 28 godzin) nt. wartości i narzędzi cyfrowych
● lipiec lub sierpień - 5 dni zajęć z uczniami; Prowadzący otrzymają wynagrodzenie
● 3 spotkania (wrzesień-listopad): nadzór nad realizacją przez uczniów projektów społecznych.
RAMOWY PROGRAM PILOTAŻU
A – 3-4 czerwca br. - konferencja edukacyjno-organizacyjna w Warszawie z udziałem
wszystkich uczestników pilotażu
1 - wykłady znakomitych wykładowców (m. in. prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. Tadeusza
Gadacza, dr Marka Kaczmarzyka, dr Teresy Jadczak –Szumiło, prof. Jacka Pyżalskiego,
prof. Tomasza Szlendaka)
2 - warsztaty dla uczestników, prowadzące do skrystalizowania programu dla uczniów
3 - zajęcia warsztatowe dla uczniów, z którymi organizatorzy przeprowadzą i omówią
proponowane zajęcia wakacyjne
B - dwuczęściowy kurs on line (ok. 28 godz. łącznie) dla Prowadzących i chętnych Dyrektorów
(po 3 osoby na placówkę)
1) 6 modułów nt. kształtowania postaw: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi
cywilnej, przyjaźni, mądrości (ich istoty, skutków stosowania i zaniedbywania ww. zasad
współżycia, warunków i sposobów ich praktykowania) - prowadzonych przez Moderatorów;
(czerwiec –lipiec);
2) krótkie przygotowanie - pod kątem Prowadzących nie będących informatykami (poprzez
webinary, udostępnione materiały, czaty ze specjalistami) do stosowania narzędzi cyfrowych
potrzebnych w realizacji projektu społecznego (tworzenie prostych aplikacji, video i grafik,
praca w chmurze, wykorzystanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w sieci) –.
C – Zajęcia merytoryczne z uczniami w lecie - w szkole lub bibliotece - 5 kolejnych dni po 8 godzin
lekcyjnych, przerwy 15 – minutowe, lipiec lub sierpień 2018 r. do wyboru przez placówkę.
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D - Wspólna praca uczniów nad wybranymi projektami społecznymi z wykorzystaniem
nowoczesnych komunikatorów i innych narzędzi cyfrowych: zdefiniowanie problemu
społecznego, pomysł na przeprowadzenie projektu społecznego, wdrożenie zmiany.
Współpraca uczniów przez 6-tygodni w okresie: wrzesień – listopad 2018 r.; ilość czasu na
realizację projektu społecznego - do uznania przez grupę i Prowadzącego. Prowadzący
spotka się z uczniami - uczestnikami projektu poza zajęciami szkolnymi trzy razy (po 90 minut),
by ukierunkować ich działania.
E – Prezentacja przeprowadzonych zmian społecznych na stronie internetowej projektu MĄDRZY
CYFROWI, dla chętnych - na forum szkoły/biblioteki.
F - Krótka ankieta podsumowująca projekt na formularzach on line – przeprowadzona oddzielnie
przez uczniów i Prowadzących – na potrzeby całościowej ewaluacji projektu przez Fundację
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