
	

	

	
PROJEKT	PT.	MŁODZICYFROWI.PL	
ZAPROSZENIE	DO	WSPÓŁPRACY	

	
	
Szanowni	Państwo,	
	

Fundacja	 DBAM	 O	 MÓJ	 Z@SIĘG	 z	siedzibą	 w	 Gdańsku	 serdecznie	 zaprasza	 wszystkie	 szkoły	 do	
wzięcia	 udziału	 w	 BEZPŁATNYM	 projekcie	 naukowo-badawczym	 pt.	 „Młodzicyfrowi.pl”.	 Projekt	
stanowi	 kontynuację	 badań	 prowadzonych	 w	 latach	 2015-2016,	 które	 dotyczyły	 problemu	
nałogowego	 korzystania	 ze	 smartfonów	 przez	 młodzież	 szkolną	 w	 Polsce.	 Wyniki	 dotychczas	
zrealizowanych	 przez	 Fundację	 badań	 stały	 się	 podstawą	 do	 realizacji	 działań	 edukacyjnych	
wspieranych	 między	 innymi	 przez	 Rzecznika	 Praw	 Dziecka,	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej,	
Ministerstwo	 Zdrowia	 oraz	 Komisję	 Episkopatu	 Polski.	 Instytucjami	 odpowiedzialnymi	 za	 realizację	
projektu	 jest	Fundacja	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG,	Wydział	Nauk	Społecznych	Uniwersytetu	Gdańskiego	
oraz	Centrum	Doradztwa	i	Badań	Społecznych	SOCJOGRAM.	

Do	 udziału	 w	 projekcie	 pt.	 „Młodzicyfrowi.pl”	 może	 przystąpić	 bezpośrednio	 szkoła	 bądź	 cała	
gmina/powiat,	po	uprzednim	indywidualnym	kontakcie	z	osobą	odpowiedzialną	za	realizację	całości	
przedsięwzięcia.	PROSIMY	O	 POINFORMOWANIE	WSZYSTKICH	 SZKÓŁ	O	MOŻLIWYM	UDZIALE	 	W	
PROJEKCIE!!!	 Podejmowana	 tematyka	 badań	 wpisuje	 się	 w	 szeroko	 rozumiana	 profilaktykę	 e-
uzależnień,	 jak	 również	 w	 podstawowe	 kierunki	 realizacji	 polityki	 oświatowej	 państwa	 w	 roku	
szkolnym	 2017/2018	 określone	 przez	 MEN	(pkt	 3.	 Bezpieczeństwo	 w	 internecie.	 Odpowiedzialne	
korzystanie	z	mediów	społecznych).	Opracowane	wyniki	badań	posłużą	do:	
	

- stworzenia	szczegółowego	raportu	z	badań,	
- opracowania	szczegółowych	rekomendacji	dla	rodziców,	uczniów	oraz	nauczycieli	w	zakresie	

odpowiedzialnego	korzystania	z	mediów	cyfrowych	
- opracowania	szkolnego	programu	profilaktycznego	dla	dzieci	i	młodzieży,	
- opracowania	programu	szkoleniowego	dla	rodziców	oraz	nauczycieli,	
- przygotowania	metodologii	szczegółowych	badań	jakościowych	w	podejmowanej	tematyce.	

W	 podziękowaniu	 za	 współpracę	 gmina/powiat/szkoła	 biorąca	 udział	 w	 projekcie	 otrzyma	
BEZPŁATNIE:		

- wyniki	 własne	 (w	 postaci	 raportu	 tabelarycznego)	 dla	 konkretnego	 powiatu/gminy	 bądź	
szkoły.	 Na	 podstawie	 przesłanego	 raportu	 będzie	 można	 dowiedzieć	 się	 więcej	 o	 skali	
problemów	wynikających	z	nieodpowiedniego	korzystania	z	mediów	cyfrowych,	

- szczegółowy	raport	z	badań	po	zakończonych	wszystkich	czynnościach	badawczych	w	wersji	
elektronicznej.	

	

Warunkiem	 uczestnictwa	 w	 projekcie	 jest	 indywidualne	 przystąpienie	 szkoły	 do	 projektu	
(rejestracja),	w	 oparciu	 o	 przygotowany	 formularz	 on-line.	 Każda	 szkoła,	 która	 zdecyduje	 się	wziąć	
udział	 w	 badaniu	 otrzyma	 unikatowy	 kod,	 który	 będzie	 wykorzystywany	 przez	 uczniów	 w	 trakcie	
wypełniania	 ankiety	 przez	 internet.	 Zapraszamy	 do	 krótkiego	 zapoznania	 się	 z	 technicznymi	
szczegółami	planowanego	wydarzenia,	które	zostały	spisane	na	kolejnej	stronie.		
	
	

	
	 	



	

	

CO	NALEŻY	ZROBIĆ,	ABY	ZGŁOSIĆ	SZKOŁĘ	DO	UDZIAŁU	W	BADANIU?	
INSTRUKCJA	KROK	PO	KROKU	

	
	
KROK	1:	POINFORMUJ	WSZYSTKIE	SZKOŁY	O	ROZPOCZNAJĄCYM	SIĘ	PROJEKCIE	
	
Poniższa	informacja	powinna	zostać	przekazana	do	wszystkich	szkół	w	gminie/powiecie.	Nawet,	jeśli	
pismo	 zostało	 skierowane	 do	 Starosty	 Powiatu,	 prosimy	 o	 przekazanie	 wiadomości	 o	
rozpoczynających	 się	 badaniach	 nie	 tylko	 do	 szkół	 ponadgimnazjalnych,	 ale	 również	 do	 szkół	
podstawowych	będących	pod	opieką	poszczególnych	gmin	wchodzących	w	skład	powiatu.	
	
KROK	2:	WYZNACZ	OSOBĘ	ODPOWIEDZIALNĄ	ZA	REALIZACJĘ	BADANIA	NA	TERENIE	SZKOŁY	
	
Nasze	 doświadczenia	 wskazują,	 że	 najbardziej	 odpowiedzialną	 osobą	 jest	 pedagog	 bądź	 psycholog	
pracujący	w	szkole,	jednakże	osobą	odpowiedzialną	może	być	jakikolwiek	inny	nauczyciel.	Ważne	jest	
to,	aby	wybrana	została	TYLKO	1	osoba	odpowiedzialna	za	realizację	badania	na	terenie	szkoły.	To	ta	
osoba	dokonuje	zgłoszenia	szkoły.	
	
KROK	3:	ZAREJESTRUJ	SZKOŁĘ	DO	UDZIAŁU	W	BADANIU	
	
Wejdź	na	stronę	www.rejestracja.mlodzicyfrowi.pl	 i	dowiedz	się	więcej	o	idei	prowadzonych	badań.	
Zapoznaj	się	w	sposób	szczegółowy	z	trzema	załącznikami,	a	następnie	naciśnij	przycisk	ZAREJESTRUJ	
SZKOŁĘ.	 Postępuj	 zgodnie	 z	 podaną	 instrukcją	 wypełniając	 pojawiające	 się	 pola	 formularza	
rejestracyjnego.	
	
Uwaga!!!	
	

1. Poszczególne	pola	formularza	wypełniaj	w	sposób	bardzo	uważny.	
2. Jeśli	 do	projektu	badawczego	przystępują	uczniowie	uczący	 się	w	Zespole	Szkół	 (w	którego	

skład	wchodzi	na	przykład	szkoła	podstawowa	 i	ponadpodstawowa,	albo	szkoła	zasadnicza-
zawodowa	oraz	 technikum),	należy	dokonać	odrębnej	 rejestracji	dla	 każdego	 z	 typów	szkół	
wchodzących	w	skład	Zespołu	

	
KROK	4:	SPRAWDŹ	WIADOMOŚĆ	E-MAIL	WYSŁANĄ	NA	ADRES	PODANY	PODCZAS	REJESTRACJI	
	
Na	adres	e-mail	został	wysłany	unikatowy	sześciocyfrowy	kod,	który	jest	znakiem	rozpoznawczym	dla	
konkretnej	 szkoły	biorącej	udział	w	badaniu.	Zapamiętaj	go,	 spisz	go	sobie	w	bezpiecznym	miejscu.	
Ten	kod	trzeba	będzie	podać	uczniom,	którzy	będą	rozpoczynać	udział	w	badaniu.		
	
	

UWAGA!!!	
WYPEŁNIANIE	ANKIETY	Z	UCZNIAMI	MOŻNA	ROZPOCZĄĆ	NIE	WCZEŚNIEJ	NIŻ		

2	PAŹDZIERNIKA	2017	ROKU!!!	
	
Do	tego	czasu	prosimy	o	poinformowanie	wszystkich	zainteresowanych	o	planowanym	badaniu.	Czas	
pomiędzy	 rejestracją	 a	 rozpoczęciem	 badania	 można	 również	 wykorzystać	 na	 zebranie	 ZGÓD	
RODZICÓW.	 Jeśli	 szkoła	 już	posiada	wcześniejszą	zgodę	rodziców	na	 realizację	badań	naukowych	w	
szkole,	można	zrezygnować	z	rozdawania	wydrukowanego	załącznika	nr	2.	
	 	
	
	


