
INFOpack



Stowarzyszenie Youth Human Impact w ramach projektu „Youth
Digital Solutions” finansowanego ze środków programu Erasmus+  
 przygotowuje 2 konferencje na temat nowoczesnych technologii,
wszechobecnych w dzisiejszych czasach, z których korzystasz w
wielu aspektach życia, a nie wykorzystujesz w pełni ich potencjału.

Wydarzenie przybliży Ci możliwości, jakie dają najnowsze
technologie w procesie edukacji oraz jak mogą wpłynąć na Twój
rozwój intelektualny. Konferencja ma na celu rozwinąć i wzbogacić
działania podejmowane na rzecz rozwoju technologii o Twój głos oraz
rozpocząć dyskusję o ich przyszłość. 

„Youth Digital Solutions” to miejsce, w którym  spotkasz się z
decydentami i ekspertami pracującymi w instytucjach rządowych oraz
Sejmie. Pozwoli nam to wspólnie wypracować rozwiązania,
rekomendację oraz dobre praktyki z zakresu wykorzystania nowych
technologii w procesie Twojego rozwoju. Decydenci wraz z Tobą  będą
mogli poznać i zaopiniować prezentowane podczas wydarzenia 
 rozwiązania technologiczne i innowacje w obszarze udoskonalania
systemów i procesów edukacyjnych w Polsce. 

Dodatkowo podczas konferencji  będziesz mógł przedstawić
decydentom swoje obawy względem bezpieczeństwa w sieci oraz
wypracujesz rozwiązania jak o takie bezpieczeństwo zadbać.

Opis projektu



Konferencja 1

Gdzie: Warszawa
Kiedy:  18-20.03.2022 r

Pierwsza konferencja organizowana w ramach projektu „Youth
Digital Solutions" to interaktywne warsztaty. Wspólnie z ekspertami i
prelegentami pogłębisz swoją wiedzę o nowych technologiach,
cyberbezpieczeństwie i innowacyjności. Dowiesz się, jak technologia
wpływa na naszą rzeczywistość i w jaki sposób możemy z niej
świadomie korzystać. Uważasz, że już to wiesz? Przyjdź, a zdziwisz
się, jak wiele jeszcze zostało do odkrycia!

Konferencja 2

Gdzie: Warszawa
Kiedy: 25-27.03 2022 r

Druga konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Wspólnie
z decydentami z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Cyfryzacji poruszysz współczesne problemy związane z technologią,
oraz weźmiesz aktywny udział w opracowywaniu skutecznych
rozwiązań.

Aż 2 konferencje!



Aby zgłosić się do projektu, musisz mieć 18-27 lat.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tu (rejestrujesz się na obie
konferencje):

Regulamin projektu znajdziesz tu:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 Organizator pokrywa koszty transportu, wyżywienia oraz
zakwaterowania.

Jeśli zakwalifikujesz się do projektu, wyślemy do Ciebie maila
potwierdzającego wraz z dalszymi instrukcjami, jak adres hotelu,
harmonogram wydarzenia czy wskazówki dojazdu.

Masz pytania? Napisz do Kasi! - katarzynadebiec.yhi@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/14rHsUWv968KTqJWTUE9F_zac_ViH
wUqI--vRy7gPBUk/edit

https://youthhumanimpact.com/youth-digital-solution-regulamin/

Co musisz wiedzieć?

Czekamy właśnie
na Ciebie!

https://docs.google.com/forms/u/3/d/14rHsUWv968KTqJWTUE9F_zac_ViHwUqI--vRy7gPBUk/edit
https://youthhumanimpact.com/youth-digital-solution-regulamin/

