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INSTRUKCJA	DLA	OSÓB	NADZORUJĄCYCH	INTERNETOWE	BADANIE	WŚRÓD	

UCZNIÓW	
W	RAMACH	PROJEKTU	MŁODZICYFROWI.PL	

	
	
1. POINFORMUJ	UCZNIA	O	CELU	BADANIA	ORAZ	O	ORGANIZATORACH	PRZEDSIĘWZIĘCIA	

–	informacja	dla	uczniów	
	
PRZYKŁADOWA	 FORMUŁA:	 Głównym	 celem	 prowadzonego	 badania	 ankietowego	 jest	 poznanie	
wzorów	korzystania	z	telefonu	komórkowego,	częstotliwości	korzystania	oraz	celów,	do	jakich	dzisiaj	
wykorzystywany	jest	przez	młodzież	szkolną	telefon	komórkowy.	Część	pytań	bezpośrednio	odnosi	się	
do	 sytuacji	 rodzinnej.	 Projekt	 badawczy	 w	 ramach	 którego	 realizowane	 jest	 badanie	 nosi	 nazwę	
MŁODZICYFROWI.PL	i	koordynowany	jest	przez	Wydział	Nauk	Społecznych	Uniwersytetu	Gdańskiego	
oraz	Fundację	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	z	siedzibą	w	Gdańsku.	Badanie	prowadzone	jest	wśród	uczniów	
szkół	w	całej	Polsce	w	wieku	12-19	lat.		
	
2. ZAPEWNIJ	UCZNIÓW	O	ANONIMOWOŚCI	I	POUFNOŚCI	ZGROMADZONYCH	DANYCH	–	

informacja	dla	uczniów	
	
Prowadzone	badania	mają	charakter	anonimowy	dlatego	nigdzie	nie	będziesz	proszony/a	o	podanie	
swojego	 imienia	 i	 nazwiska	 czy	 adresu	 zamieszkania.	 Zebrane	 dane	 mają	 charakter	 poufny	 i	
wykorzystane	 zostaną	 jedynie	 do	 celów	 naukowych.	 Jako	 takie	 zaprezentowane	 one	 zostaną	 w	
końcowym	raporcie	przygotowanym	do	końca	grudnia	2018	roku.	
	
3. PRZYGOTUJ	SALĘ	W	SPOSÓB	ODPOWIEDNI	TAK,	ABY	UCZEŃ	BIORĄCY	UDZIAŁ	W	

BADANIU	CZUŁ	SIĘ	JAK	NAJBARDZIEJ	SWOBODNIE	PODCZAS	WYPEŁNIANIA	
KWESTIONARIUSZA	PRZED	KOMPUTEREM	–	informacja	dla	nauczyciela,	nie	czytać	
uczniom	
a. Zbierz	od	uczniów	wypełnione	 zgody	 rodziców.	Wszystkie	one	 zostają	u	Ciebie,	 nie	wysyłaj	

ich	do	Fundacji	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG!	
b. Zadbaj	o	to,	aby	przy	jednym	komputerze	znajdował	się	TYLKO	1	uczeń	-	Nie	ma	możliwości,	

aby	ankieta	była	wypełniana	wspólnie	z	inną	osobą.	
c. Zadbaj	o	 to	aby,	na	biurku	przed	komputerem	nie	 znajdowały	 się	 zbędne	przedmioty	–	nie	

potrzeba	 aby	 uczniowie	 wyjmowali	 długopisy	 i	 kartki.	 Poproś	 o	 schowanie	 i	 wyłączenie	
telefonów	komórkowych.	

	
4. PRZYGOTUJ	SIĘ	DO	ROZPOCZĘCIA	WYPENIANIA	ANKIETY	–	informacja	dla	uczniów	

(postaraj	się	aby	ten	krok	uczniowie	przebywający	na	sali	wykonywali	równocześnie.	
Da	to	gwarancję	jednoczesnego	rozpoczęcia	wypełniania	ankiety)	
a. Uruchom	komputer	 i	 sprawdź	czy	działa	 sieć	 internetowa.	 Jest	ona	niezbędna	do	 tego,	aby	

wziąć	udział	w	badaniu	
b. Otwórz	zainstalowaną	na	komputerze	przeglądarkę	internetową	i	wpisz	adres	

	
mlodzicyfrowi.pl		

	
c. Po	 wejściu	 na	 stronę	 pojawią	 się	 krótkie	 informacje	 o	 celu	 badania	 oraz	 głównych	 jego	

wykonawcach.		
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d. WPISZ	W	SPOSÓB	POPRAWNY	SWÓJ	ADRES	EMAIL.	BĄDŹ	BARDZO	OSTROŻNY	–	SPRAWDŹ	
POPRAWNOŚĆ	ADRESU	

e. W	 celu	 bezpieczeństwa	 wykonaj	 poprawnie	 działanie	 matematyczne,	 a	 następnie	 naciśnij	
przycisk	KONTYNUUJ.	 Jeśli	nie	działa	przycisk	KONTYNUUJ	oznacza	to,	że	coś	źle	zrobiłeś/aś	
do	tej	pory.	Sprawdź	czy	wpisałeś/aś	adres	email	oraz	czy	wykonałeś/aś	poprawnie	działanie	
matematyczne.	

f. Po	 naciśnięciu	 przycisku	 KONTYNUUJ	WEJDŹ	NA	 SWOJĄ	 SKRZYNKĘ	 POCZTOWĄ	EMAIL.	W	
tym	 celu	 odwiedź	 stronę	 www	 na	 której	 posiadasz	 konto	 email	 (najczęściej	 są	 to	 strony	
wp.pl;	 onet.pl;	 interia.pl;	 gmail.com	 i	 inne).	 W	 ciągu	 minuty	 powinieneś	 otrzymać	 od	
Administratora	 wiadomość	 zawierającą	 link	 do	 badania.	 To	 jest	 TWÓJ	 niepowtarzalny	 link	
wygenerowany	tylko	i	wyłącznie	dla	Ciebie.		

g. Jeśli	nie	otrzymałeś/aś	wiadomości	sprawdź	dokładnie	folder	SPAM:	być	może	automatycznie	
wiadomość	od	Administratora	została	umieszczona	w	tym	właśnie	katalogu.	

h. URUCHOM	WYGENEROWANY	W	WIADOMOŚCI	 LINK	 klikając	 na	 niego	 kursorem	myszki	 a	
następnie	przeczytaj	i	zaznacz	5	widocznych	kwadracików	związanych	z	wyrażeniem	zgody	na	
udział	w	projekcie,	dobrowolnością	uczestnictwa	oraz	przetwarzaniu	danych	osobowych.		

i. PRZEJDŹ	 DO	 WYPEŁNIANIA	 ANKIETY	 UPRZEDNIO	 WYRAŻAJĄC	 ZGODĘ	 NA	 UDZIAŁ	 W	
BADANIU	

	

WPISZ	KOD	WYGENEROWANY	DLA	SZKOŁY!!!	

–	informacja	dla	nauczyciela,	nie	czytać	uczniom	

Przeczytaj	go	uczniom	w	sposób	zrozumiały	 i	w	odpowiednim	tempie,	a	następnie	sprawdź,	
czy	 żaden	 uczeń	 nie	 popełnił	 błędu.	 To	 bardzo	 ważny	 moment	 badania,	 który	 pozwoli	 na	
wygenerowanie	wyników	dokładnie	dla	Waszej	Szkoły.	

	
5. WYPEŁNIAJ	ANKIETĘ	–	informacja	dla	uczniów	

a. Wypełniaj	 ankietę	uważnie	w	sposób	 samodzielny.	Niech	nikt	nie	wpływa	na	Twoje	wyniki,	
odpowiadaj	z	rozwagą	pamiętając,	że	zawsze	możesz	poprawić	swoją	odpowiedź.	Nie	słuchaj	
podpowiedzi	 innych,	 staraj	 zachować	 się	 bezwzględną	 ciszę	 i	 skupienie.	 Czytaj	 pytania	 i	
odpowiedzi	do	końca	

b. Ankieta	 podzielona	 jest	 na	 strony.	 Po	 zakończeniu	 każdej	 z	 nich	 naciśnij	 przycisk	 DALEJ.	
Postępuj	w	ten	sposób	za	każdym	razem	po	wypełnieniu	strony	ankiety.	

c. Jeśli	nie	działa	przycisk	DALEJ	oznacza	to,	że	nie	udzieliłeś/aś	odpowiedzi	na	jakieś	pytanie.			
d. U	 góry	 ankiety	 widoczny	 jest	 pasek	 postępu.	 Poznasz	 po	 nim	 jak	 wiele	 zostało	 Tobie	 do	

wypełnienia	 ankiety.	 Przybliżony	 czas	 wypełniania	 ankiety	 wynosi	 30-40	 minut.	 Jeśli	 nie	
zdążysz	na	lekcji	–	nie	martw	się	bo	możesz	zakończyć	wypełnianie	ankiety	w	domu.	Postaraj	
się	 jednak	 odpowiedzieć	 na	 jak	 największą	 liczbę	 pytań	 zawartych	w	 ankiecie	 na	 lekcji	 aby	
mieć	mniej	pracy	w	domu.	Ankietę	w	domu	możesz	wypełnić	ponownie	klikając	link	przesłany	
do	 Ciebie	 w	 emailu.	 System	 „przerzuci”	 Ciebie	 do	 miejsca,	 w	 którym	 przerwałeś/aś	
wypełnianie	ankiety.	

e. Po	 zakończeniu	 wypełniania	 ankiety	 system	 wygeneruje	 dla	 Ciebie	 specjalną	 wiadomość	
będącą	 komunikatem	 zwrotnym	 o	 tym,	 jakich	 odpowiedzi	 udzieliłeś/aś	 i	 na	 co	 masz	 w	
przyszłości	 zwrócić	 uwagę	w	 zakresie	 korzystania	 z	 telefonu	 komórkowego.	Wiadomość	 ta	
przyjdzie	do	Ciebie	emailem.	
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6. REALIZUJ	BADANIE	W	SPOSÓB	RZETELNY	–	informacja	dla	nauczyciela,	nie	czytać	
uczniom	
a. Dbaj	 o	 to,	 aby	 uczeń	 nie	 konsultował	 się	 z	 innymi	 uczniami	 –	 jeśli	ma	 jakieś	 pytania	 niech	

zwróci	się	do	Ciebie	o	pomoc.	
b. Zadbaj	o	względną	ciszę	na	sali	która	w	sposób	pozytywny	wpłynie	na	 jakość	wykonywanej	

przez	ucznia	pracy.	
c. Uczniowie	 będą	 kończyli	 wypełnianie	 ankiet	 w	 różnym	 czasie.	 Dlatego	 po	 zakończeniu	

wypełniania	ankiety	przez	ucznia	poproś	go	aby	nie	opuszczał	sali	i	zachowywał	się	w	sposób	
odpowiedni	nie	przeszkadzający	innym.	

	
7.	ZAKOŃCZ	BADANIE	W	SALI	KOMPUTEROWEJ	–	informacja	dla	nauczyciela,	nie	czytać	uczniom	

a. Jeśli	uczeń	nie	zdąży	zakończyć	ankiety	poinformuj	go,	że	może	wypełnić	ankietę	po	powrocie	
do	domu.	Podziękuj	uczniom	za	wzięcie	udziału	w	badaniu,	a	zebrane	zgody	rodziców	złóż	w	
Sekretariacie	Szkoły	bądź	innymi	wiadomym	dla	Ciebie	miejscu.	

	 	


