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„Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry” 

idea projektu 

Jak wynika z raportu Nastolatki 3.0, 94 procent uczniów korzysta z internetu na swoich 
smartfonach, jednak jedynie co piąty może używać urządzeń mobilnych na wybranych lekcjach. 
Według autorów raportu „Polska szkoła w dobie cyfryzacji” niemal żaden z pytanych uczniów nigdy 
nie uczestniczył w ciekawej lekcji prowadzonej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Czy 
smartfony mogą odegrać pozytywną rolę w szkole? W jaki sposób można je wykorzystywać w 
edukacji? Jakiego wsparcia technologicznego wymagają szkoły? Odpowiedzi na te pytania spróbują 
udzielić uczestnicy projektu „Smartfon w edukacji”: przedstawiciele społeczności szkolnych, badacze 
edukacji oraz eksperci reprezentujący firmy technologiczne i samorządy. Projekt ma charakter 
partycypacyjno-dialogowy, oznacza to, że każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała 
możliwość zaangażowania się i opiniowania podejmowanych działań. 

Celem projektu jest stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących standardów i sposobów 
wykorzy-stania smartfonów w szkołach podstawowych. Zadaniem uczestników projektu będzie 
wypracowanie rozwiązań w kilku obszarach: 

1. Efektywne wykorzystanie smartfonów w edukacji. Zagadnienie to dotyczy zarówno 

używania urządzeń mobilnych przez nauczycieli i uczniów na lekcjach, jak i wykształcenia 

wśród dzieci umiejętności związanych z odpowiednim korzystaniem z zasobów wiedzy - 

krytycznego myślenia oraz oceniania wartości i wiarygodności informacji. 

2. Zagrożenia pojawiające się przy korzystaniu ze smartfonów. W obszarze tym mieszczą się 

zarówno problemy związane ze zjawiskiem agresji w internecie, jak i z dostępem do nie-

odpowiednich treści, a także z nadużywaniem smartfonów. 

3. Kultura korzystania ze smartfonów. Ustalenie jasnych zasad, określających np. kiedy i jak 

można używać smartfona, komu i w jakiej sytuacji można zrobić zdjęcie oraz do jakich celów 

można je wykorzystywać. 

Rozwiązania te będą następnie wdrażane w trzech wybranych szkołach. Od początku 2020 roku 
będziemy prowadzili serię debat i warsztatów, na które zapraszamy wszystkich, którzy mogą być 
zainteresowani udziałem w projekcie: 

1. Przedstawicieli społeczności szkolnej: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów. 

2. Ekspertów specjalizujących się w badaniach edukacyjnych i technologiach cyfrowych. 

3. Reprezentantów firm technologicznych, samorządów i organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli mediów. 

Podstawą dyskusji będą materiały przygotowane przez zespół ekspertów, m.in.: analiza obecnego 
stanu badań nad korzystaniem ze smartfonów przez uczniów, przegląd rozwiązań prawnych 
stosowanych w różnych państwach i przykłady wykorzystania urządzeń mobilnych w dydaktyce. 

Częścią projektu będą badania partycypacyjne, które do tej pory nie były prowadzone na tym polu 
badawczym. Projekt zakłada więc stworzenie przestrzeni do dyskusji dla szerokiego grona 
środowisk, które wspólnie wypracują zestaw rekomendacji dotyczących wykorzystywania 
smartfonóww szko-łach. Efektem prac będą także propozycje rozwiązań technologicznych, które 
zostaną przedstawione przez partnerów, a następnie wdrożone w szkołach biorących udział 
w projekcie. 


