


O konferencji 

BeZee to ogólnopolska konferencja, której głównym celem jest spotkanie przedstawicielek 
i przedstawicieli środowisk związanych z edukacją, biznesem i technologią wokół wspólnej 
sprawy – wspierania młodzieży w wydobyciu pełni jej potencjału i przygotowania do wyzwań, 
które stawia im świat i przyszłość. Tradycyjnie nie zabraknie też głosu samej młodzieży.
 

W tym roku z wielką radością wracamy do wersji stacjonarnej, a zatem 21 października 2022 na scenie i w kuluarach:

•   będziemy rozmawiać o wspieraniu rozwoju innowacyjności i inspiracjach płynących z istotnych trendów technologicznych

•   przyjrzymy się relacjom oraz współpracy edukacji i biznesu w rozwijaniu kompetencji młodzieży

•   pochylimy się nad wyzwaniami, które czekają na młodych i naszej roli w przygotowaniu ich do życia w przyszłości

•   porozmawiamy o ważności dialogu między różnymi szczeblami edukacji towarzyszącymi podróży w dorosłość, która  
     choć obowiązkowa dla wszystkich, to jednak zawsze inna, bo jednostkowa



W roli prelegentów i prelegentek wystąpią polscy eksperci 
z obszaru edukacji, nauki, technologii czy biznesu.

Oprócz prelekcji w trzech blokach tematycznych 
przygotowaliśmy warsztaty, debatę ekspertów, targi  
EduShow i – co też ważne – dobrą kawę (albo herbatę),  
która sprzyja sieciowaniu i rozmowom w kuluarach.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli,  
dyrektorów, przedstawicieli świata biznesu i samorządu 
związanych z szeroko rozumianą edukacją oraz wszystkie  
osoby, które poszukują fachowej wiedzy, inspiracji, jak 
również dobrych praktyk we wspieraniu rozwoju młodzieży.
 
Do zobaczeniu w sercu gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, 
w przestrzeni konferencyjnej Echo Sfera.

Tegoroczna edycja jest realizowana przy wsparciu 
finansowym Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, 
której Fundatorem jest investGDA.



3 bloki tematyczne
Czyli spojrzenie na młodzież, 
jej rozwój i wyzwania w ujęciu 
3 różnych perspektyw.

Targi 
EduShow
Czyli wiele okazji 
do zapoznania się 
z firmami proponującymi 
nowoczesne rozwiązania 
dla edukacji.

Głos młodego 
pokolenia
Czyli zaproszenie 
do międzypokoleniowego 
dialogu i współpracy.

Poszerzenie 
sieci kontaktów
Czyli unikalna okazja 
do sieciowania 
z prelegentami oraz 
innymi uczestnikami
i uczestniczkami.

4 warsztaty
Czyli przejście od teorii 
do praktyki pod okiem 
doświadczonych 
ekspertów i ekspertek.

Debata 
ekspertów 
Podsumowanie konferencji 
przy udziale publiczności.

9 prelekcji
Czyli wiedza i doświadczenie 
z najwyższej półki – dostęp 
do innowacyjnych pomysłów 
i dobrych praktyk 
do wdrożenia w szkole.

Dlaczego warto 
wziąć udział 
w konferencji?



BLOK TEMATYCZNY

Innowacyjna szkoła 

Przyszłość staje się teraźniejszością, a innowacje codziennością…  
W tym bloku tematycznym przyjrzymy się innowacjom i nowym 
technologiom w tylu wymiarach, w ilu tylko się da, by czerpać jak 
najwięcej inspiracji do działań w szkołach. 

Być może nie myślimy o tym na co dzień, ale to właśnie nauczyciele  
i nauczycielki przygotowują młodych ludzi, którzy któregoś dnia 
staną na Marsie. 

Najnowsze trendy podpatrujemy na ważnych międzynarodowych 
wydarzeniach, takich jak na przykład Web Summit w Lizbonie czy 
GITEX w Dubaju.



BLOK TEMATYCZNY

Innowacyjna szkoła 

Wspólnie z prelegentami poszukamy odpowiedzi na następujące zagadnienia:

•   czym są technologiczne trendy: dataizm, deglobalizacja, transformacja klimatyczna,  
      kryzys służby zdrowia, biologizacja technologii, świat lustrzanych odbić oraz  
      technologia natury,

•   co łączy Web Summit w Lizbonie i GITEX w Dubaju z polskimi szkołami,

•   jakie są najbardziej rewolucyjna osiągnięcia polskiej nauki oraz techniki,  
     w tym rozwijane przez polskie startupy,

•   jak trendy technologiczne powinny inspirować do pracy z młodzieżą,  
     aby umiała stawić czoło wyzwaniom przyszłości,

•   w jaki sposób branża EdTech wspiera szkoły w rozwijaniu innowacyjności uczniów  
      i uczennic.

PRELEGENCI 
dr  Maciej Kawecki
Instytut Lema

Rafał Lew Starowicz
Fundacja EdTech Poland

Mateusz Dyrda
Stowarzyszenie 
Robotyków SKALP



BLOK TEMATYCZNY

Biznes i edukacja 

Szkoły i firmy mogą być dla siebie partnerami, którym 
przyświeca wspólny cel. W tym bloku tematycznym  
podpowiadamy szkołom, w jaki sposób mogą współpracować 
z biznesem oraz wykorzystać tę współpracę do wspierania 
młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i doradztwa  
zawodowego. 

Sprawdzimy, w jakich działaniach szkoły mogą szukać 
inspiracji. Pokażemy realne korzyści ze spotkań  
nauczycieli i przedsiębiorców.



BLOK TEMATYCZNY

Biznes i edukacja 

Wspólnie z prelegentami i prelegentkami poszukamy odpowiedzi  
na następujące zagadnienia:

•   jak budować relacje między edukacją i biznesem, aby jak najlepiej 
     wspierać młodzież w rozwoju,

•   jak wydobywać z uczniów i uczennic drzemiący w nich potencjał i zapobiegać  
     karierowym niepowodzeniom,

•   jak kształcić i wspierać młodzież w zakresie przedsiębiorczości.

PRELEGENCI 
I PRELEGENTKI

Joanna Kamińska
HRowiec, wykładowczyni 
akademicka

Klaudia Stano
Katalyst Education

Richard Lucas
Przedsiębiorca biznesowy 
i społeczny



BLOK TEMATYCZNY

Post-uczeń

Post-uczniowie, czyli absolwenci i absolwentki, którzy 
wychodzą ze szkoły z wiedzą, postawami i często 
przekonaniami na swój temat. Zachęcamy do spojrzenia na 
uczniów i uczennice jako ludzi przebywających pewną drogę. 
Rolą szkoły jest dobre przygotowanie ich do tej podróży –  
– wyposażenie w wiedzę, kompetencję i poczucie wsparcia 
i własnej wartości. 

Nauczyciele i nauczycielki stają na początku historii każdego 
bohatera i bohaterki. W tym bloku przyjrzymy się dalszym ich 
losom z różnych perspektyw.



BLOK TEMATYCZNY

Post-uczeń
 
Wspólnie z prelegentami i prelegentkami poszukamy odpowiedzi  
na następujące zagadnienia:

•   jak wspierać w młodych ludziach nastawienie na rozwój,

•   jak przygotować uczniów do wejścia na współczesny rynek pracy tak, aby 
     wykorzystali pełnię swojego potencjału i umieli stawić czoło wyzwaniom, które 
     stawia przed nimi przyszłość,

•   dlaczego potrzebujemy dialogu między różnymi szczeblami edukacji 
      i jak go zbudować,

•   czy da się przenieść do szkoły metody pracy stosowane w najbardziej 
      innowacyjnych firmach świata.

PRELEGENCI 
I PRELEGENTKI

dr Anna Supernat
Biotechnolog, biolog  
molekularny, wykładowczyni 
akademicka

Dorota Uchwat-Zaród 
i Marcin Zaród
Nauczyciele, innowatorzy  
edukacyjni

Kolejny ciekawy 
prelegent lub 
prelegentka
Więcej informacji wkrótce



Targi EduShow

Targi prezentują firmy i instytucje, które poszukują nowych 
wyzwań i narzędzi w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
w edukacji. Chcemy, by o nowych rozwiązaniach, ofertach 
czy narzędziach dostępnych obecnie na rynku dowiedziało się 
jak największe grono osób.

Wystawcy EduShow:
•   Nowa Era  •  https://www.nowaera.pl/ 

•   Ei System  •  https://www.eisystem.pl/

•   Cortland  •  https://www.cortland.pl/edukacja/ 

•   Learnetic SA  •  https://www.learnetic.pl/

•   Atkin •  https://aktin.pl/



Bilety:

BILETY INDYWIDUALNE - 119 zł

PAKIETY DLA GRUP*
20% zniżki dla szkół, które zgłoszą min. 3 nauczycieli. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
bezee@inkubatorstarter.pl

Szczegóły:
https://bezee.pl/#opcje-biletowe



Kontakt:
Anna Malinowska
koordynacja konferencji
e-mail: a.malinowska@inkubatorstarter.pl

Więcej:

www.bezee.pl

https://www.facebook.com/StarterEdukacja



Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialnyPartnerzy merytoryczni


