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Digital Youth Forum
w Twojej Szkole

Scenariusz spotkania



Digital Youth Forum (DYF) to wydarzenie dla młodzieży dotyczące
kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online,
organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wraz z licznymi
partnerami 23 maja 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik.
 
Zapraszamy do włączenia się w akcję szkoły i inne placówki, których
młodzież nie może wziąć udziału w DYF w Warszawie. Wzorem ubiegłych
lat poprzez transmisję na żywo chcemy dotrzeć do nastolatków z całej
Polski i zainspirować je do kreatywności i pozytywnych działań.

ZORGANIZUJ 
DIGITAL YOUTH FORUM 
W TWOJEJ SZKOLE!

Pomóż nam dotrzeć z przekazem DYF do jak największej
liczby młodych ludzi.

Zorganizuj transmisję DYF w szkole, placówce edukacyjnej, bibliotece.
Możecie wspólnie obejrzeć transmisję z wydarzenia lub jej wybraną cześć.  
Możecie również zorganizować pokaz nowych technologii oraz spotkanie 
z lokalnym blogerem, youtuberem czy młodą osobą, która robi coś
pozytywnego bądź kreatywnego w internecie. Możliwości jest wiele, 
a do ustalenie ostatecznej formuły oraz do organizacji DYF w Twojej
Szkole zaprosić możesz aktywnych uczniów. 
 
Prosimy o zgłoszenia na stronie planowanych akcji do 20 maja 2019 roku.
Rejestracja będzie dostępna od 1 kwietnia 2019 roku. Pierwsze 150 szkół,
które zgłosi swój udział, otrzyma pakiet materiałów: plakaty, wlepki 
i magazyny oraz pomarańczowe sznurówki, potrzebne do przeprowadzenia
zajęć dotyczących hejtu online #jestnaswiecej.

Transmisja z Digital Youth Forum

Transmitowane będą trzy 80-minutowe sesje. Podczas każdej z nich
wystąpi pięciu prelegentów. Informacje o prelegentach i tematach
wystąpień dostępne są na stronie www.digitalyouth.pl/dyf.



  9:30 – 9:50   Otwarcie DYF

  9:50–11:20   I SESJA

11:20–12:10   Przerwa

12:10–13:40   II SESJA

13:40–14:30   Przerwa

14:30–16:00   III SESJA

 

Szczegółowy program na stronie:

www.digitalyouth.pl/dyf

DYF 2019

PROGRAM



1. Przywitaj uczniów.
Krótko opowiedz o inicjatywie Digital Youth Forum 
oraz o harmonogramie Waszego spotkania i konkursach.
 
2. Rozpocznij transmisję.
Wejdź na stronę: www.digitalyouth.pl/dyf/dyf-twojej-szkole/
 
3. Przerwy.
Podczas przerw uczniowie mogą coś zjeść, odpocząć.
Przerwa może być czasem, kiedy zorganizowane zostaną
wewnętrzne wystąpienia uczniów, którzy wykorzystują
internet w pozytywny sposób. Może to być okazja do
zaprezentowania swoich osiągnięć na forum szkoły. Można
też zorganizować strefę wystawową z udziałem lokalnych
organizacji, instytucji i firm związanych z nowymi
technologiami.
 
To również dobry moment, żeby przeprowadzić zajęcia
dotyczące hejtu online #jestnaswiecej.
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/Scenariusz_hejt_j
estnaswiecej_19.03.2019.pdf
 
Hejt wśród młodzieży jest poważnym problemem i może
mieć dramatyczne skutki, ale stoi za nim stosunkowo
niewielka grupa sprawców – zaledwie 5,1% nastolatków.
#jestnaswiecej to akcja Fundacji Orange, która ma pokazać,
że tych, którzy zachowują się w internecie w porządku, jest
więcej niż hejterów i warto, aby aktywnie zabrali oni głos 
w sprawie. Kampania jest skierowana do młodzieży, a także
do rodziców i wychowawców. Jej symbolem jest
pomarańczowa sznurówka wpleciona w but. Takie sznurówki
noszą już muzycy zespołu Afromental, którzy przyłączyli się
do działań Fundacji Orange. Na stronie www.jestnaswiecej.pl
znajdują się praktyczne porady i informacje o tym, jak
reagować na hejt.
 
4. Podsumowanie.
Podsumuj to, co się wydarzyło podczas DYF w Twojej szkole,
zapytaj, czy było coś, co szczególnie zainteresowało
uczniów, czy jakaś prezentacja była szczególnie ciekawa lub
ważna i dlaczego.

Odbiorcy:
Uczniowie w wieku 
13–17 lat.
Wymagany sprzęt:
Komputer z dostępem 
do internetu, rzutnik lub
telewizor, głośniki.

SCENARIUSZ SPOTKANIA

Miejsce:
Impreza odbywa się 
w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Transmisję DYF
zorganizować można w
dowolnym miejscu: klasie,
bibliotece, auli szkolnej, sali
gimnastycznej etc.

http://www.jestnaswiecej.pl/


Razem z uczniami nakręć krótką relację 
z DYF w Twojej szkole. Mogą to być m.in.
wypowiedzi uczniów na temat tego, jak
wykorzystują kreatywnie internet, ich opinie
na temat wystąpień, aktywności w trakcie
przerw etc. Oceniane będą jakość relacji
oraz inwencja w przygotowaniu imprezy.
Dla najlepszych, najciekawszych,
obejmujących największą liczbę aktywnej
młodzieży akcji organizatorzy przewidzieli
nagrody: koszulki i skarpetki DYF dla
uczniów oraz udział w dwudniowej
konferencji „Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży w internecie” we wrześniu 2019
dla nauczyciela – organizator pokrywa
koszty przejazdu i noclegu.
 

RELACJA Z DYF 
W TWOJEJ SZKOLE!

Aby wziąć udział w konkursie, prosimy 
o przesłanie relacji ze zorganizowanego
wydarzenia do 3 czerwca na adres:
dyf@digitalyouth.pl.
Więcej informacji na temat konkursu
znajduje się w regulaminie na stronie:
www.digitalyouth.pl/dyf/konkursy/

Główny Partner:


