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Opis projektu
Projekt 'Youth Digital Solutions' organizowany przez Stowarzyszenie
Youth Human Impact skupia się na nowoczesnych technologiach
wszechobecnych w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza młodzi ludzie
korzystają z nich w wielu aspektach życia.
Stowarzyszenie Youth Human Impact postanowiło zorganizować
projekt, który przybliży Młodym Ludziom możliwości jakie dają
najnowsze
technologie
w
procesach
edukacji
i
rozwoju
intelektualnego. Projekt ma na celu rozwinąć i wzbogacić działania
podejmowane na rzecz rozwoju technologii o ich głos oraz rozpocząć
dyskusję o ich przyszłość.
'Youth Digital Solutions' to też miejsce, w którym polska Młodzież
spotka się z Państwem jako decydentami i ekspertami pracującymi w
instytucjach rządowych oraz Sejmie. Pozwoli to na wypracowanie
rozwiązań, rekomendacji oraz dobrych praktyk z zakresu
wykorzystania nowych technologii w procesie ich rozwoju w oparciu
o wspólny dialog z Państwa reprezentantami, którzy są
odpowiedzialni za wyznaczanie i realizację polityki i planów Polski w
tym temacie.
Jako Decydenci będą Państwo mogli wspólnie z Młodzieżą poznać i
zaopiniować rozwiązania technologiczne i innowacyjne w obszarze
udoskonalania systemów i procesów edukacyjnych w Polsce. Projekt
umożliwia też debatę na temat obaw młodzieży względem
bezpieczeństwa w sieci oraz wspólnie z młodymi ludźmi wypracować
rozwiązania jak takie bezpieczeństwo zachować.

Cele projektu
Umożliwienie dialogu między Państwem a młodzieżą w sprawie
wyrównywania dysproporcji w systemach edukacyjnych krajów
UE, poprzez wykorzystanie i wdrażanie nowych technologii.
Wzmocnienie świadomości i postaw obywatelskich wśród
uczestników projektu.
Wypracowanie przez młodzież rekomendacji i zaleceń dla
reprezentujących Państwa decydentów i osób decyzyjnych w
polityce młodzieżowej w zakresie innowacyjności w rozwoju
edukacji w krajach UE.
Ukazanie młodzieży ich wpływu na przebieg bieżących spraw w
polityce i planach rządu oraz właściwych resortów.
Wzrost wiedzy uczestników w zakresie wykorzystania nowych
technologii w polskim systemie edukacji.
Wzrost wiedzy uczestników w zakresie prawa wykorzystywania
nowych technologii i internetu.
Zwiększenie aktywnego dialogu obywatelskiego na szczeblu
krajowym.
Wzrost wiedzy uczestników na temat zagrożeń ze strony nowych
technologii oraz metod zabezpieczenia się przed nimi.

Planowane działamia
Warsztaty z Młodzieżą
Konferencja
Panele tematyczne z ekspertami
Przedstawienie/prezentacje Nowych Technologii i sposobów ich
wykorzystywania
Debaty z reprezentującymi Państwa osobami decyzyjnymi;
Konsultacje tematyczne
Wykłady dotyczące Edukacji i Rozwoju Intelektualnego
Inicjatywy reprezentantów Nowych Technologii;
Otwarte dyskusje
Praca aktywnymi metodami i w grupach

Najważniejsze informacje
Projekt dzieli się na dwie części:
1. Spotkanie A1- 11-13 Marca 2022r. w Warszawie:
Spotkanie, warsztatowo merytoryczne dla młodych. Na spotkaniu
usystematyzowana
zostanie
wiedza
zdobywana
przez
uczestników na etapie przygotowania, nauczą się oni debatować
na specjalnych zajęciach, odbędą się warsztaty dotyczące
zachowania ostrożności w sieci, młodzi ludzie spotkają się z
ekspertami, którzy podczas poświęconych temu warsztatów,
wspólnie wypracują postulaty kierowane do polityków i tematy,
które będą omawiane.

Spotkanie A2 - Konferencja "Youth Digital Solutions" z
przedstawicielami władz kraju - 25 - 27 Marca 2022r. w Warszawie:
Młodzieżowe panele dyskusyjne z przedstawicielami władz kraju
oraz decydentami w sprawie polityki młodzieżowej, gdzie
wypracowane zostaną rekomendacje, opinie, oraz rozwiązania
odnośnie wdrażania nowych technologii w procesie edukacji i
integracji technologii w szkolnictwie.
Dialog, wymiana dobrych praktyk, opinii, rozwiązań oraz
doświadczeń związanych z technologiami i rozwiązaniami, które
można zastosować w edukacji. Młodzież za pomocą paneli
dyskusyjnych i debat będzie mogła poznać politykę i dążenia Unii
Europejskiej
w
kierunku
rozwoju
technologicznego
i
innowacyjności jednocześnie zabierając swój głos rozwiać
wątpliwości poprzez pytania i dyskusję.
Bezpieczeństwo w sieci oraz polityka państwa w kierunku ochrony
młodych w internecie. Dzięki temu będą Państwo mieli
bezpośredni dostęp do zdania i opinii młodych ludzi. Rozpoczną
się prace twórcze nad konkretnymi rozwiązaniami, które mogą
być wykorzystywane i rekomendowane przez młodzież oraz
reprezentujących Państwa decydentów.
Zdobyta wiedza w postaci opinii, komentarzy, gotowych
rozwiązań, wybranych aplikacji, przykładów narzędzi i instrukcji
postępowania zapisana zostanie w postaci listu intencyjnego i
wysłana do instytucji europejskich jako podsumowanie wspólnej
pracy i zdania w sprawie nowych technologii, używania ich w
procesie edukacji integracji w systemach szkolnictwa.

Rezultaty
Dzięki zorganizowaniu konferencji uczestnicy, grupy docelowe
zdobędą wiedzę dotyczącą adaptacji uczniów do nowych
technologii i ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym.
Projekt zwiększy zaangażowanie młodych ludzi i ukierunkowanie
ich zainteresowań na rozwiązanie swoich problemów.
Tematy poruszone w debatach i dyskusjach zwiększą ich wiedzę
na temat innowacyjności i używania najnowszych technologii, a
wśród wielu obudzą chęć do samodzielnego zgłębiania tematu, ale
także zdobycia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
Dzięki zastosowaniu edukacji pozaformalnej, uczestnicy uzyskają
wiedzę merytoryczną oraz wiele umiejętności miękkich.
Zdobędą doświadczenie związane z debatą i zabieraniem głosu ze
wspólnie wypracowanym stanowiskiem oraz umiejętność dyskusji
i rozwiązywania problemów.
Projekt stworzy uczestnikom szansę do prezentowania własnego
stanowiska, osiągnięć i realizacji planów, skłoni do samodzielnego
podejmowania decyzji i prezentacji swojego stanowiska oraz
poprawi ogólnie pojęte umiejętności interpersonalne i sztukę
autoprezentacji.
Współpraca w ogólnopolskiej grupie oraz bezpośredni kontakt z
Państwem pozwoli wznieść świadomość uczestników i poszerzyć
ich horyzonty.
Wypracowane trwałe rezultaty projektu, będą namacalnym
efektem naszej pracy. Publikacje, filmy, broszury i foldery,
zawierająca zalecenia, rekomendacje, ustalenia z politykami i
objaśnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii i ich
integracji w środowisku szkolnictwa.

Co Państwo zyskują?
Udział Państwa w Projekcie Youth Digital Solutions.
Promocja Instytucji, którą Państwo reprezentują;
Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego młodzieży i
inicjatywom młodzieżowym
Udział Państwa w poprawie szkolnictwa i edukacji w zakresie
wykorzystania Nowych Technologii w którym, zainicjowane
zostało wspólne spotkanie młodzieży;
Promocja Państwa udziału inicjatywach młodzieżowych;
Promocja Państwa udziału Programu Erasmus+
Otwarcie możliwości udziału w różnych inicjatywach Programu
Erasmus Plus oraz Stowarzyszenia YHI
Projekt pomoże w zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony siebie w cyberprzestrzeni;
Umożliwi kształtowanie postaw obywatelskich i przedsiębiorczych
młodych ludzi, co niewątpliwe będzie efektem tego projektu;
Państwa Głos i udział w Konferencji wywrze znaczący wpływ na
kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia;
Umożliwi Państwu realny wpływ na formowanie polityki naszego
kraju w sprawach związanych z rozwojem, innowacyjnością i
nowymi technologiami;
Poprawi bezpieczeństwo w sieci;
Umożliwi zaangażowanie Państwa w kwestie ważne społecznie.
Będą Państwo współautorem trwałych rezultatów w postaci
rekomendacji, zaleceń i wskazówek dla szkół, instytucji
edukacyjnych i oświatowych, które będą przedstawiały modele
wdrażania nowych technologii do procesu edukacji, oraz będą
rekomendowały wybrane i rekomendowane przez uczestników
aplikacje i technologie.

O co prosimy?
Aktywnego udziału Państwa w działaniach Projektu YDS;
Włączenia się Państwa do debat i dyskusji panelowych na
Konferencji.
Rekomendacji działań Stowarzyszenia Youth Human Impact w
Państwa środowisku
Państwa współpracy w rezultatach projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą serdecznie prosimy o
kontakt:
Katarzyna Dębiec:
katarzynadebiec.yhi@gmail.com
+48 725 435 583

