
Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcam do udziału w kolejnej już edycji bezpłatnych programów edukacyjnych: MegaMisji 
i #SuperKoderów, organizowanych przez Fundację Orange. Nabór szkół trwa od 2 kwietnia do 10 maja 2019 r.
 
Rozwój nowych technologii zmienia otaczający nas świat oraz wpływa na codzienne życie zarówno dorosłych, jak i dzieci. 
Według Badania EU Kids Online 2018 aż 82,5% dzieci w wieku 9-17 lat codziennie korzysta z internetu za pomocą 
smartfona*. Zadaniem dla nas, dorosłych, jest pokazanie im, jak poruszać się w świecie cyfrowych technologii bezpiecznie, 
mądrze i kreatywnie.

Wielu nauczycieli oraz rodziców poszukuje sposobu na taką cyfrową edukację. Z pomocą przychodzi Fundacja 
Orange, która od 2005 r. działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.

Nasze działania kierujemy głównie do szkół. Prowadzimy dwa programy edukacyjne, które pozwalają uczniom i nauczycielom 
podnosić cyfrowe kompetencje i wykorzystywać potencjał nowych technologii z pożytkiem dla siebie i innych. Poprzez 
udział w MegaMisji i #SuperKoderach szkoła ma możliwość uzupełnienia oferty edukacyjnej o innowacyjne zajęcia, które 
zorganizuje na podstawie gotowych materiałów - scenariuszy zajęć, opracowanych przez specjalistów. Dzieci podczas 
MegaMisji uczą się m.in. zasad bezpieczeństwa w internecie, ochrony prywatności, zachowania równowagi między czasem 
online i offline, tworzenia prostych grafik i filmów. #SuperKoderzy to nauka programowania nie tylko na lekcji informatyki, ale 
także na innych przedmiotach. Obie propozycje wpisują się w podstawę programową. Placówki biorące udział w MegaMisji 
otrzymają pomoce naukowe - tablety, książki, audiobooki, a beneficjentom #SuperKoderów zapewniamy grant w wysokości 
2500 zł na zakup sprzętu edukacyjnego. Uczestnictwo w programach jest całkowicie bezpłatne.

Do tej pory już 800 szkół z całej Polski wzięło udział w MegaMisji, a 340 w #SuperKoderach. Nauczyciele doceniają 
kompleksowo przygotowane materiały i szkolenia, dzięki którym mogą podnosić swoje kompetencje.

Serdecznie zapraszam Państwa szkołę do dołączenia do naszych programów. Nabór do MegaMisji oraz #SuperKoderów 
trwa od 2 kwietnia do 10 maja 2019 r. Zgłoszenie jest bardzo proste i polega na wypełnieniu formularza online i przesłaniu 
krótkiego filmu nagranego wspólnie z uczniami. Zgłoszenia może, za zgodą dyrekcji szkoły, dokonać nauczyciel, który 
będzie liderem projektu.

Szczegóły na temat programów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach: www.megamisja.pl
i www.superkoderzy.pl. Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy infolinię: tel. 508-523-383 (od godz. 9:00 do 17:00), 
email: megamisja@biuroprogramu.pl i superkoderzy@biuroprogramu.pl.

MegaMisja i #SuperKoderzy są objęte patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapraszam do wspólnego odkrywania świata cyfrowych technologii.
Z poważaniem,

Ewa Krupa
Prezes Fundacji Orange

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.



Temat edukacja medialna i cyfrowa,
zasady bezpieczeństwa w internecie,
netykieta

nauka programowania, robotyka

Metoda nauka przez zabawę, współpraca w 
grupie, dyskusje, wciągająca bajka 
z animowanymi bohaterami, którzy 
zachęcają dzieci do działania

kodowanie w języku Scratch oraz 
konstrukcja i programowanie robotów
na zajęciach przedmiotowych

Dla kogo? klasy 1-3 oraz ich nauczyciele;
wychowawcy świetlicowi

uczniowie klas 4-8 oraz
ich nauczyciele

Na jakich lekcjach? nauczanie zintegrowane
lub świetlica

przyroda, historia, matematyka,
technika, język polski, angielski,
niemiecki, muzyka oraz w trakcie
zajęć dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści dla szkoły gwarantowane nagrody (tablety,
książki, audiobooki) w ciągu całego
roku po realizacji kolejnych zadań
edukacyjnych, innowacyjny
program nauczania; wizyty
ambasadora programu
Grzegorza Kasdepke

grant w wysokości 2500 zł na zakup
sprzętu; atrakcyjne, innowacyjne
zajęcia

Korzyści dla nauczyciela Rozwój kompetencji, współpraca
z innymi nauczycielami, gotowe
scenariusze zajęć, udział
w Zjeździe MegaMisji

szkolenie i rozwój; gotowe
scenariusze angażujących zajęć

Jak się zgłosić? W terminie 2.04-10.05, poprzez stronę
www.megamisja.pl.
Zgłoszenie zakłada wypełnienie
prostego formularza i przesłanie
krótkiego filmu nagranego wspólnie
z uczniami

W terminie 2.04-10.05, poprzez stronę
www.superkoderzy.pl. Zgłoszenie 
zakłada wypełnienie prostego formularza 
i przesłanie krótkiego filmu nagranego 
wspólnie z uczniami

Infolinia
tel. 508-523-383 (od godz. 9:00 do 17:00)
e-mail: megamisja@biuroprogramu.pl

tel. 508-523-383 (od godz. 9:00 do 17:00)
e-mail: superkoderzy@biuroprogramu.pl

*Badanie EU Kids Online 2018 realizowane przez zespół badawczy UAM w Poznaniu


