
VIII Ogólnopolska Konferencja „Trendy w edukacji” 
BeeZee, Gdańsk, 21 października 2022 r.

BeZee to ogólnopolska konferencja, której głównym celem jest spotkanie 
przedstawicielek i przedstawicieli środowisk związanych z edukacją, bizne-
sem i technologią na temat wspierania dzieci i młodzieży w wydobyciu peł-
ni jej potencjału i przygotowania do wyzwań, które stawia im świat i przy-
szłość.

21 października 2022 r. w sercu gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, w przestrze-
ni konferencyjnej Echo Sfera znajdującej się w Galerii Metropolia, odbył się 
dyskurs edukacyjny poświęcony tematyce rozwoju innowacyjności i inspira-
cjom płynącym z trendów technologicznych. Rozpatrywano problemy relacji 
oraz współpracy edukacji i biznesu w rozwijaniu kompetencji dzieci i młodzie-
ży. Pochylono się nad wyzwaniami, które czekają na młodych, i roli nauczy-
cieli w przygotowaniu ich do życia w przyszłości. Dyskutowano o ważności 
dialogu między różnymi szczeblami edukacji towarzyszącymi podróży w do-
rosłość, która, choć obowiązkowa dla wszystkich, jest jednak zawsze inna, bo 
jednostkowa.

W roli prelegentów i prelegentek wystąpili polscy eksperci z obszaru edu-
kacji, nauki, technologii czy biznesu. Wykłady i rozmowy zostały pogrupowa-
ne w trzy bloki tematyczne:

1. Innowacyjna szkoła (m.in. Maciej Kawecki z wykładem Świat Lema to już 
nie przyszłość. Trendy technologiczne 2022; Rafał Lew Starowicz z prezentacją 
O wdrażaniu innowacji do szkół — rozwiązania branży EdTech; Mateusz Dyrda 
(SKALP) — Jak kształcić ludzi, którzy staną na Marsie — analiza wyzwań edu-
kacyjnych w dynamicznie zmieniającym się świecie).

2. Biznes i edukacja (m.in. Klaudia Stano z referatem IF szkoła – rynek pra-
cy = { }THEN ryzyko ELSE; Richard Lucas z prezentacją Nauczanie przedsię-
biorczości musi się zmienić).

3. Post-uczeń (m.in. Anna Supernat z referatem Dlaczego potrzebujemy dialogu 
między różnymi szczeblami edukacji?; Dorota i Marcin Zaród — Jak wspierać na-
stawienie na rozwój? Projekty Pasji.
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Oprócz prelekcji w trzech blokach tematycznych przygotowano warsztaty, 
debatę ekspertów oraz targi EduShow. Tematyka warsztatów to m.in.: Nauczy-
ciel z monitora (S. Wasiołka); Cyfrowo o emocjach (K. Sirak, M. Zaremba); Wir-
tualna rzeczywistość jako narzędzie do kształtowania kompetencji proinnowacyj-
nych wśród uczniów (S. Pawlusińska); Jak stosować grywalizację? (M. Kołacz); 
Kreatywna lekcja z iPadem (K. Grabowski).

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni nauczyciele ze środowiska aka-
demickiego, szkolnego i przedszkolnego, dyrektorzy, przedstawiciele świata 
biznesu i samorządu związani z szeroko rozumianą edukacją oraz wszystkie 
osoby, które poszukują fachowej wiedzy, inspiracji, a także dobrych praktyk 
we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży.

Spotkanie konferencyjne umiliła pyszna kawa i lunch, co sprzyjało siecio-
waniu i rozmowom w kuluarach. Czas konferencji dodatkowo uatrakcyjnił wy-
stęp zespołu muzycznego „Prystani” z Ukrainy.

Tegoroczna edycja konferencji została zrealizowana przy wsparciu finan-
sowym Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, której fundatorem jest 
InvestGDA.
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