
 



Digital Youth Forum 2021

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

młodzieży na temat pozytywnego wykorzystywania nowych technologii 

i bezpieczeństwa online. Zapraszamy młodych ludzi, którzy już wiedzą,

że to od nich zależy, jak wygląda ich rzeczywistość oraz takich, którzy

potrzebują inspiracji i wsparcia w kreatywnym wykorzystaniu swojego

potencjału. Forum realizowane jest w formule online.

Forum organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt jest wspierany

przez Komisję Europejską oraz Fundację Orange (Główny Partner).

Partnerami projektu są również: Facebook oraz Librus, a Radio Kampus 

i Głos Nauczycielski objęli projekt patronatem medialnym.

Już po raz szósty !



Cele:

promowanie pozytywnych zachowań online i pozytywnego

wykorzystania nowych technologii,

wspieranie kreatywności, innowacyjności, sprawczości w

obszarze nowych technologii i internetu,

poszerzanie świadomości wokół zagrożeń online,

inspirowanie i motywowanie do działania.



Nasi tegoroczni prelegenci to m.in.:

Jan Gawroński - Piętnastolatek w spektrum autyzmu, społecznik, działacz
Fundacji Autism Team oraz organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który
zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu. W swoim wystąpieniu pod
tytułem “Różnorodny JA” opowie o potędze różnorodności. 

Hanna Sywula - Promotorka zdrowia psychicznego i popularyzatorka
wiedzy o umyśle, twórczyni kanału psychologicznego „Hania Es”. 

Kamil Śliwowski - Trener i animator edukacji medialnej i cyfrowej, w
szczególności dot. prawa autorskiego, otwartych zasobówi bezpieczeństwa
w sieci. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z
fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0. 

Michał Rogalski - Od ponad roku tworzy największą publicznie dostępną
bazę danych o epidemii koronawirusa w Polsce. Z jego pracy korzystają nie
tylko tysiące obywateli dziennie, ale też dziennikarze, zespoły badawcze,
czy uniwersytety.  

Zuzanna Karcz - aktywistka na rzecz praw człowieka - praw kobiet i osób
LGBTQ+, Popularyzatorka edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i
klimatycznej. Inicjatorka i koordynatorka projektów.



Uczestnictwo

i uczestniczek. DYF jest w pełni dostosowany do nauczania

zdalnego. Transmisję można także oglądać w klasie.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się

poprzez stronę digitalyouth.pl i jest otwarta dla osób

indywidualnych oraz grup szkolnych. Transmisja wydarzenia

będzie prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF,

oprócz wystąpień, zakłada przerwy na krótkie dyskusje na

forum klasy, udział w konkursach online (przy wykorzystaniu

własnych smartfonów) oraz wypoczynek i posiłek. 

W przypadku zdalnych lekcji uczniowie oglądają transmisję 

z wydarzenia na stronie digitalyouth.pl. Z nauczycielem i klasa

kontaktują się na platformie edukacyjnej, z której klasa korzysta

na co dzień. Zajęcia są przystosowane dla młodzieży

niesłyszącej. 

W poprzedniej edycji wzięło udział 20 000 młodych osób. 

W 2021 liczymy na 100 000 młodych uczestników 

https://digitalyouth.pl/
https://digitalyouth.pl/


Kontakt:
dyf@digitalyouth.pl


