


Digital Youth Forum 2022
Już po raz siódmy !

Digital Youth Forum (DYF) to jedyny taki event w Polsce – forum dla

młodzieży na temat pozytywnego wykorzystania nowych technologii i
bezpieczeństwa online. 

W tym roku, z uwagi na wojnę w Ukrainie oraz pandemię, w programie

forum znajdą się m.in. problem fake newsów oraz temat aktywizmu

związanego ze sprzeciwem wobec wojny i wsparciem dla osób

dotkniętych kryzysem uchodźczym.

Forum zorganizowane zostanie na żywo z udziałem publiczności i

transmitowane będzie do szkół w całej Polsce. DYF 2022 będzie

tłumaczony na język ukraiński i PJM (tłumaczenie migowe).

Forum organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu

Komisji Europejskiej „Safer Internet” dzięki wsparciu Fundacji Orange  i 

 partnerów strategicznych. 

http://m.in/


promowanie pozytywnych zachowań online i twórczego

wykorzystania nowych technologii,

wspieranie kreatywności, innowacyjności, sprawczości w obszarze

nowych technologii i internetu,

poszerzanie świadomości wokół zagrożeń online,

inspirowanie i motywowanie do działania.

Cele:

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wejść na stronę
internetową digitalyouth.pl i wypełnić znajdujący się tam
formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia może dokonać nauczyciel
lub opiekun klasy. Rejestracja jest otwarta do momentu
rozpoczęcia wydarzenia, ale nauczyciele i nauczycielki
zainteresowani udziałem swoich klas w wydarzeniu na żywo
zachęcamy do rejestracji najpóźniej do 12 maja 2022 r. Lista
klas, które wezmą udział w wydarzeniu offline zostanie
ogłoszona 16 maja 2022 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak wziąć udział w DYF?



Prelegenci

DYF to wydarzenie, podczas którego można zobaczyć 10 wystąpień.

Prelegentami są przede wszystkim osoby młode, których aktywność

w obszarze nowych technologii i bezpieczeństwa online może być

inspiracją i przykładem dla rówieśników oraz dorośli – eksperci,

których doświadczenia i przebieg kariery zawodowej mogą być dla

uczestników motywacją do działania.  Wydarzenie zakończy się

krótkim koncertem. DYF 2022 poprowadzi Justyna Suchecka

(TVN24) i Maciej Kępka (FDDS).

W tym roku wystąpią między innymi: Kira Sukhoboichenko -

Założycielka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków,

Szymon Jarząbek - operator, autor zdjęć do filmów

krótkometrażowych czy znana ze swoich komiksów Karolina

Plewińska w sieci znana szerzej jako Szarosen. 



09:00 – 09:20   Otwarcie DYF 2022
09:20 – 09:40   TBA
09:40 – 10:00   TBA
10:00 – 10:25   Kira Sukhoboichenko – Ukrainka z latającym plecakiem
10:25 – 10:45   przerwa
10:45 – 11:10   Szymon Jarząbek –  Jeżeli każdy ma kamerę, to czy każdy jest operatorem
11:10 – 11:35   Aleksandra Wrona i Jakub Śliż, Stowarzyszenie Pravda 
                           Jak odróżnić fake od newsa
11:35 – 11:55   Dominik Kuc – W poszukiwaniu szkół otwartych na różnorodność
11:55 – 12:20   Przedstawiciel Meta – Youth empowerment
12:20 – 13:05   przerwa
13:05 – 13:30   Uczestnicy programu Solve For Tomorrow
13:30 – 13:45   Uczestnicy programu Solve For Tomorrow
13:45 – 14:10   Koncert

Program



 

Kontakt:

Główny Partner

Maciej Kępka - koordynacja
maciej.kepka@fdds.pl
tel. 604 630 767

Zuzanna Elbert-Stelmach - rejestracja
zuzanna.elbert-stelmach@fdds.pl

Agnieszka Maślanka - promocja
agnieszka.maslanka@fdds.pl


