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Kto jest organizatorem programu Mądrzy Cyfrowi?
Organizatorem programu Mądrzy Cyfrowi jest Fundacja „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom” przy wsparciu
Google.org, charytatywnego oddziału firmy Google.
Kiedy powstał program?
Realizacja programu Mądrzy Cyfrowi rozpoczęła się w czerwcu 2018. Przeprowadzony w wakacje pilotaż
projektu przyniósł wiele pozytywnych ocen ze strony nauczycieli, dzieci, rodziców i innych zaangażowanych
osób.
Jaki jest główny cel programu?
Celem Programu jest rozwijanie wśród młodzieży wartości moralnych i odpowiedzialnych postaw
społecznych przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych.
Na czym polega program?
Uczniowie przystępujący do programu biorą udział w zajęciach podczas pięciu dni ferii zimowych. Poznają
wówczas istotę wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna
i mądrość oraz zdobywają kompetencje w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych w tym m.in. Canva, Padlet,
Thinglink, AppyPie, myślenie projektowe. Na bazie zdobytej wiedzy tworzą projekty społeczne, które
następnie samodzielnie realizują przez sześć tygodni.
Zajęcia z młodzieżą prowadzą nauczyciele, którzy w ramach programu zostają wcześniej odpowiednio
przeszkoleni i przygotowani (poprzez on-linowy kurs z metodyki nauczania wartości moralnych, materiały
na temat wybranych narzędzi cyfrowych).
Jakie są korzyści z udziału w programie?
Program zapewnia nową wiedzę oraz wzmacnia kompetencje uczniów i nauczycieli. Jest zgodny z podstawą
programową (nauczanie wartości) oraz programem MEN ‒ Aktywna Tablica (nowe narzędzia cyfrowe).
Więcej na ten temat w dokumencie o nazwie „Korzyści z programu”.
Jakie środki finansowe trzeba przeznaczyć na realizacje programu?
Koszty realizacji programu zależą przede wszystkim od typu placówki, która ma zapewnić uczniom miejsce
i opiekę na czas jego realizacji podczas ferii zimowych. Należy brać pod uwagę:
• wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć przez 5 dni ferii zimowych (przykład: od 0 do
700 zł netto, za przeprowadzenie całego programu w jednej grupie uczniów)
• wynagrodzenie dla kierownika półkolonii, jeśli zajęcia będę musiały być prowadzone w tym właśnie
trybie (przykład: od 0 do 500 zł)
• wyżywienie i napoje dla uczestników (przykład: 12 zł dziennie na osobę)
• transport uczniów
• zakup materiałów papierniczych

W jaki sposób pokryć koszty realizacji programu w ferie zimowe?
Możliwe źródła finansowania:
• z budżetu placówki
• z funduszu Rady Rodziców
• władze samorządowe - dofinansowanie 5-dniowych zajęć z uczniami w okresie ferii zimowych 2019
• sponsor
Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z zapewnieniem uczniom miejsca i opieki na czas trwania
programu w ferie zimowe, ale propaguje w całej Polsce jego wartości i zalety, aby ułatwić Państwu
pozyskanie finasowania. Do większości samorządów wysłaliśmy już informacje o programie Mądrzy Cyfrowi,
informujemy o programie poprzez media partnerskie m.in. Fundacji Wspomagania Wsi. Mamy nadzieję, że
burmistrzowie i wójtowie skłonni będą w miarę swoich możliwości udzielić wsparcia finansowego
placówkom, które zgłoszą się do nich.
Fundacja przeznaczyła znaczne środki na rozwój programu, pozyskanie partnerów, opracowanie scenariuszy,
szkolenie nauczycieli oraz na materiały, które trafią do placówek: zestawy książek do prowadzenia zajęć,
plakaty, gadżety i nagrody w konkursie.

