
Tematem przewodnim programu Be.Net są kompetencje przyszłości. 


Celem programu Be.Net jest podnoszenie świadomości dotyczącej 

wykorzystania nowych technologii, kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa 


w sieci poprzez dostarczanie odbiorcom programu merytorycznej wiedzy 


oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw w tym zakresie. Fundacja 


Digital University chce inspirować szkoły i ich społeczności do podejmowania 

aktywności protechnologicznych. W programie nauczyciele znajdą wskazówki 

czego uczyć  i o czym rozmawiać z uczniami, żeby jak najlepiej przygotować 


ich do wyzwań teraźniejszości i przyszłości. 


W programie na rok szkolny 2022/23 zostaną poruszone takie tematy jak: 

metaversum - świat w świecie, cyberprzemoc, kradzież danych - pishing, 

dezinformacja, fake news i deep fake, Big Data, machine learning i finanse 


w sieci - bezpieczeństwo finansowe. 

Zapisy do programu: https://forms.office.com/r/DiaGHuTKYH  

Więcej szczegółów:  www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-net/    

Partnerzy projektu:

Inspirujemy - Angażujemy - Zmieniamy

Fundacja Digital University zaprasza do zapoznania się z bezpłatną ofertą 


programu edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 


Be.Eco i Be.Net na rok szkolny 2022/2023 

W ramach obu programów oferujemy:

Partnerzy projektu:

Be.Eco i Be.Net  to programy, które mogą być wsparciem dla szkół i nauczycieli 


w realizacji edukacji ekologicznej i klimatycznej oraz w zakresie kształtowania 

kompetencji przyszłości, tematów dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz 

nowoczesnych technologii. Programy są zgodne z podstawą programową 


oraz kierunkami polityki oświatowej na lata 2022/2023, które pomogą 


także uzupełnić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.


Be.Eco to odpowiedź Fundacji Digital University na potrzebę realizacji 


edukacji ekologicznej i klimatycznej w szkole, ze szczególną uwagą zwróconą 

na założenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. O ekologii wciąż mówi się 

za mało i działa niewystarczająco. Celem Be.Eco jest  wyposażenie odbiorców 

programu w aktualną, popartą badaniami naukowymi wiedzę i kształtowanie 

świadomości i postaw ekologicznych dzieci i młodzieży.


Bezpłatne  szkolenia i warsztaty 

eksperckie dla nauczycieli online.

Ogólnopolskie konkursy 


z nagrodami dla uczniów.

Dostęp do platformy edukacyjnej.  Granty dla szkół. 

Scenariusze lekcji, filmy i inne 

darmowe materiały dydaktyczne.

Certyfikaty oraz zaświadczenia 


o ukończeniu kursów. 

Spotkania z ekspertami. 

Zapisy i dostęp do  naszej platformy edukacyjnej z webinarami, warsztatami 


i innymi  materiałami edukacyjnymi oraz inspiracyjnymi w linku: 


https://dte.digitaluniversity.pl/?msg=not-logged-in 

Szczegóły na stronie Fundacji Digital University:  


www.fundacja.digitaluniversity.pl

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Uczymy kompetencji przyszłości, 

prowadzimy ogólnopolskie bezpłatne programy edukacyjne dla szkół podstawowych                                                                 

i ponadpodstawowych. Nasze działania kierujemy również do wychowanków domów 

dziecka oraz mieszkańców mniejszych miejscowości. Edukujemy w zakresie nowych 

technologii, poszerzamy świadomość ekologiczną oraz pomagamy w zrozumieniu 


i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. 
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Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 12. cel zrównoważonego rozwoju, 

czyli zapewnienie wzorców odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. W programie 

zostaną poruszone takie zagadnienia jak: odpowiedzialna moda, greenwashing, 

zasada "zero waste", hiperkonsumpcjonizm, bioróżnorodność, ślad cyfrowy 


i węglowy, eko-mobilność,  eko-żywność: fakty i mity, szkoła przyjazna 

środowisku, elektroodpady i zanieczyszczenie środowiska.  

Zapisy do programu: https://forms.office.com/r/DiaGHuTKYH  

Więcej szczegółów:  www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-eco/ 
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