Digital Youth Forum - instrukcja
DYF to impreza dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół
ponadpodstawowych. Poświęcona jest edukacji w zakresie bezpiecznego,
kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Wydarzenie
prowadzone jest online z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach lub w
ramach zdalnej edukacji.

Rejestracja

- Rejestracja na DYF 2020 jest bezpłatna
- Ustalcie ile klas w szkole weźmie udział w DYF i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy
na stronie www.digitalyouth.pl
- Poinformujcie uczniów, że 11 grudnia wezmą udział w wyjątkowych zajęciach
- Rejestracja jest możliwa do dnia wydarzenia, ale nie warto z nią zwlekać (dla
pierwszych 300 szkół organizatorzy przewidzieli wysyłkę materiałów promocyjnych i
edukacyjnych)
Wszystkie zarejestrowane szkoły otrzymają:
- scenariusz zajęć w wariantach stacjonarnym i zdalnym (PDF online)
- certyfikat udziału w DYF (PDF online)

Planowanie DYF w szkole
DYF 2020 przygotowane jest z myślą o szkołach i zastąpieniu całego dnia lekcji
transmisją z wydarzenia. Szczegółowy plan wydarzenia udostępniany na stronie
www.digitalyouth.pl będzie pomocny w optymalnym dostosowaniu zajęć do
indywidualnych warunków w każdej szkole. Podczas DYF uczniowie będą zapraszani
do komentowania, udziału w konkursach, dlatego dobrze, żeby w tym czasie mieli
możliwość skorzystania z prywatnych smartfonów.

Przygotowanie do lekcji
w szkole
- jeżeli uczniowie biorą udział w DYF w szkole przygotujcie z odpowiednim
wyprzedzeniem wymagany sprzęt, czyli komputer z dostępem do internetu połączony
z projektorem i głośnikami lub z monitorem.
- przed zajęciami wystarczy, że wejdziecie na stronę www.digitalyouth.pl. Na stronie,
w centralnym miejscu znajdziecie okno playera, na którym transmitowane będzie całe
wydarzenie. Szkoły dla uczniów niesłyszących wybierają opcję „Tłumaczenie migowe”
widoczną pod oknem playera.
w przypadku zdalnej edukacji
- jeśli uczniowie biorą udział w DYF w ramach zdalnych lekcji, wtedy łączycie się klasą
przy użyciu platformy do zdalnej edukacji, z której korzystacie na co dzień. Tam
będziecie się komunikować z uczniami podczas przerw.

Przebieg zajęć

Nauczyciel uruchamia o godzinie 9:00 transmisję na stronie www.digitalyouth.pl lub
odsyła na nią uczniów (lekcja zdalna) następnie wraz z cała klasą bierze udział w
wydarzeniu. Prowadzący wydarzenie będą informowali uczestników o kolejnych
punktach programu zachęcając czasem do krótkich dyskusji na forum klasy.
Wydarzenie jest transmitowane na żywo, więc nie ma możliwości uruchomienia
transmisji przed godziną 9:00, natomiast jeżeli w szkole z jakiegoś powodu zajęcia
musza się zacząć później wtedy nauczyciel może zdecydować i albo cofnąć na suwaku
postępu w playerze odtwarzanie do początku (wtedy klasa ogląda całe wydarzenie, ale
z odpowiednim opóźnieniem) lub rozpocząć transmisję na żywo, wtedy klasa nie
ogląda całego wydarzenia.
Dobre pomysły:

- przygotujcie przed imprezą wystrój sali – plakaty, duży napis DIGITAL YOUTH
FORUM 2020 itp.
- dostosujcie klasę do zajęć tak, żeby było inaczej niż na co dzień, inne ustawienie
ławek, materace?
- zorganizujcie z rodzicami posiłek podczas przerwy obiadowej, np. pizzę.

Po zajęciach

Zarejestrowane szkoły otrzymają elektroniczne certyfikaty udziału w Digital Youth
Forum 2020. Nauczyciele proszeni będą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami na relację z
organizacji DYF w szkole.

