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Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. 
  
Sz. P. Dyrektor 
Szkoła Podstawowa nr/ Biblioteka Publiczna 
Miejscowość   
 

Zaproszenie do projektu Mądrzy Cyfrowi 
 

Szanowni Państwo, 
 
Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z globalnym partnerem 
technologicznym rozpoczyna realizację pierwszego w Polsce projektu edukacji moralnej 
z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych pn. Mądrzy Cyfrowi (MC).  
 
Współczesne dzieci i młodzież z entuzjazmem korzystają z narzędzi cyfrowych. Aby jednak nie 
pogubić się w świecie nowych technologii, potrzebne są, tak jak w świecie rzeczywistym, wartości 
moralne. To one określają, jak postępujemy, do czego dążymy i w jaki sposób traktujemy innych, 
online i offline.   
 
Projekt Mądrzy Cyfrowi przeznaczony jest dla uczniów klas 6 i 7. Służyć ma przyswajaniu przez 
młodych ludzi uniwersalnych wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, 
odpowiedzialność, 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 moralną i kompetencje cyfrowe, a następnie 
doskonalić nowe umiejętności, współpracując przy realizacji projektów społecznych.  
Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni w zakresie nauczania wartości i nowych technologii. 
Rodzice przekonają się, że za pomocą smartfonu, tabletu czy komputera, ich dzieci mogą  zrobić 
naprawdę dużo dobrego.  
 
Pragniemy zaprosić Państwa Szkołę/Bibliotekę do udziału w pilotażu projektu, który obejmie 
35 wybranych placówek i 1000 uczniów.  Z każdej placówki pragniemy zaprosić Dyrektora  
oraz dwoje entuzjastycznych Prowadzących Nauczycieli lub Bibliotekarzy, z których każdy 
poprowadzi w lipcu/sierpniu 5-dniowe zajęcia w szkole lub bibliotece z 15-osobową grupą uczniów 
(maksymalnie 30 uczniów na placówkę) oraz trzy spotkania w roku szkolnym, ukierunkowujące 
pracę uczniów nad projektami społecznymi.  
 
Program pilotażu przewiduje: 
 
● w okresie maj-lipiec: kurs online dla Prowadzących (ok. 28 godzin) nt. wartości i narzędzi 
cyfrowych 
● 3-4 czerwca - konferencję dla Dyrektorów i Prowadzących w Warszawie; udział na koszt Fundacji  
● lipiec lub sierpień - 5 dni zajęć z uczniami z programu MC; Prowadzący otrzymają wynagrodzenie 
● 3 spotkania (wrzesień-listopad): nadzór nad realizacją przez uczniów projektów społecznych. 
 
Placówki zainteresowane udziałem w programie Mądrzy Cyfrowi prosimy o wypełnienie 
do dnia 16 maja br. formularza zgłoszeniowego online na  ………………………. W przypadku 
pytań zachęcamy do kontaktu z nami: e-mail: madrzycyfrowi@gmail.com lub tel. 22 648 3891. 
Koordynatorem projektu jest Marek Baranowski: mbaranowski@cpcd.pl;  tel. 518 835 410. 
 
Z nadzieją na owocną współpracę, łączymy pozdrowienia i wyrazy szacunku, 
 
 
Irena Koźmińska 
Prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” z Zespołem Projektu 
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ZAŁĄCZNIK 1 - Ramowy program pilotażu – początek: maj 2018 
 
 
A - dwuczęściowy kurs online (ok. 28 godz. łącznie) dla Prowadzących i chętnych Dyrektorów  
     (po 3 osoby na placówkę)  

1)   6 modułów nt. wartości moralnych – szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi 
cywilnej, przyjaźni, mądrości (ich istoty, skutków stosowania i zaniedbywania, warunków  
i sposobów praktykowania) - prowadzonych przez Moderatorów; początek w drugiej połowie 
maja, możliwy do zrealizowania do końca lipca;  

2)   krótkie przygotowanie  - 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) – pod kątem Prowadzących nie będących informatykami. 

 
B – Konferencja edukacyjno-organizacyjna w Warszawie w dniach 3-4 czerwca br. z udziałem 
       wszystkich uczestników pilotażu (przyjazd, zakwaterowanie i wyżywienie na koszt Fundacji) 
  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 
 
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. 
 
Proponowany program dziennych zajęć    
    -  1 godzina lekcyjna  – rekreacja    
    -  1 godzina - czytanie przez Prowadzącego wybranych opowiadań ze zbioru „Gorzka czekolada” 
               i innych lektur dot. wartości, dyskusja (przekąska: gorzka czekolada, jabłka) 
    -  2 godziny lekcyjne  nt. uniwersalnych wartości moralnych; wybrane wartości: szacunek,  
               uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, przyjaźń, mądrość) i praca nad  
               dylematami moralnymi wg scenariuszy i materiałów Fundacji i/lub Prowadzącego 
    - 1 godzina - lunch  (g. 12.00 – 13.00) 
    - 1 godzina dyskusji nt. projektów społecznych do realizacji przez uczniów w podgrupach:  
               wybór projektu/projektów, cel, sposoby realizacji i motywacji społeczności lokalnej,  
               wybór narzędzi cyfrowych do realizacji projektu  
   -  2 godziny – podstawowe opanowanie narzędzi cyfrowych wybranych do projektu 
 
Transport uczniów na zajęcia – do ustalenia z placówką.   
Bezpłatny lunch dla uczniów i Prowadzących - Fundacja zapewni zwrot uzgodnionych kosztów. 
  
 D - Wspólna praca uczniów nad wybranymi projektami społecznymi z wykorzystaniem 
       nowoczesnych komunikatorów i innych narzędzi cyfrowych: zdefiniowanie problemu, pomysł  
       na wprowadzenie zmiany społecznej, 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 MC poza zajęciami szkolnymi trzy razy (po 90 minut), by ukierunkować ich działania. 
 
E – Prezentacja projektów społecznych na stronie internetowej projektu Mądrzy Cyfrowi,  
dla chętnych - na forum szkoły/biblioteki. 
  
F - Krótka ankieta podsumowująca projekt na formularzach online – przeprowadzona oddzielnie 
przez uczniów i Prowadzących – na potrzeby całościowej ewaluacji projektu przez Fundację 
 


