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Magdalena Bigaj
Medioznawczyni, edukatorka i działaczka społeczna. Specjalizuje się w temacie cyfrowego
obywatelstwa, higieny cyfrowej i wpływie nowych technologii na jednostki i społeczeństwo.
Prowadzi wykłady i szkolenia, publikuje w mediach. Współautorka badań i publikacji
naukowych. Autorka bloga www.cyfrowiimigranci.pl.
Członkini Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 2019-2022 wiceprezeska Fundacji
Dbam o Mój Zasięg. Wcześniej przez kilkanaście lat związana z branżą mediów i nowych technologii. Fundatorka
Fundacji BPD Na Rzecz Borderline i Osób Wrażliwych. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Anna Buchner
Doktor nauk społecznych, socjolożka i antropolożka. Współtwórczyni “Ciekawości”,
członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Komitetu Dialogu Społecznego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej.
Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych badających
m.in. kompetencje cyfrowe, komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych, instytucje kultury, nowe
media, edukację, kanony piękna, style życia i religijność Polaków. Wykorzystuje warsztat badań jakościowych,
ilościowych i etnograficznych, wielokrotnie tworząc autorskie dostosowania metod analizy ze świata nauki do
specyfiki i potrzeb projektu. W ostatnim czasie badała zagadnienia związane z kondycją psychiczną młodych ludzi;
edukacją zdalną; statusem i rolą nauczycieli oraz działaniem instytucji kultury w warunkach pandemii.

Zyta Czechowska
Nauczyciel Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właściciel
i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl.
Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat terapeuta
i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka sieci
współpracy nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Prowadzi warsztaty
i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspertka ds. awansu
zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania
i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft
Innovative Educator Expert dla najbardziej innowacyjnych nauczycieli na świecie. Jest czynnym Ambasadorem
programu eTwinning i Genially Polska.

dr hab., prof. UZ Grażyna Gajewska
Pedagog, dr hab. profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Pedagogiki, kierownik
Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny. Autorka wielu publikacji oraz projektów
badawczych - naukowych i metodycznych. Organizatorka licznych spotkań w środowisku
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Opiekun Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej
oraz realizowanego wolontariatu w różnych środowiskach oraz formach opieki i wychowania.

Oktawia Gorzeńska
Autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole –
warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły
z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft.
Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach edukacyjnych
w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy
EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej.

Jan Herbst
Socjolog. Laureat nagrody im. F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo
Socjologiczne, autor wielu książek i artykułów dotyczących problematyki kapitału
społecznego, nierówności społecznych i przestrzennych. Dyrektor ds. badań w Fundacji
“Stocznia”, od wielu lat zaangażowany we współpracę z Orange Polska i Fundacją Orange
wokół badań dotyczących ich wpływu społecznego.

dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu
międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów
międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence
(Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki
związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch dotyczących przemocy rówieśniczej. Autor
licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Autor
licznych programów edukacji nauczycieli i uczniów. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii
Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii
„Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na Nagroda na stulecie UAM Doskonałość w nauce -użyteczność
w praktyce). Czterokrotnie na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowej w Polsce
decyzją Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych.
Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kryzysowej edukacji zdalnej, pt. Edukacja
w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (zdalnie.eduakcja.pl)

Anna Mierzyńska
Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka marketingu politycznego. Specjalizuje
się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake
newsów i manipulacji w sieci. Autorka poradnika „Dezinformacja. Jak się przed nią chronić”,
2022. Stale współpracuje z portalem Oko.Press, publikuje także w „Gazecie Wyborczej”.
W 2019 i 2020 r. współpracowała z Institute for Strategic Dialogue, londyńskim think tankiem, m.in. uczestnicząc
w projekcie monitorowania dezinformacji w mediach społecznościowych podczas kampanii przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego.

Joanna Mikusek-Przystajko
Pedagożka z wykształcenia i zamiłowania, nauczycielka etyki, animatorka społecznokulturalna, terapeutka pedagogiczna, psychoterapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji.
Pracuje w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju i w Ośrodku
Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „Ku dobremu”. Pracuje także z osobami z niepełnosprawnościami.

Łukasz Szczepańczyk
W organizacjach pozarządowych działa od 2008 r. Koordynował kilkadziesiąt projektów
skierowanych do różnych grup społecznych, w tym przede wszystkim do młodzieży
i seniorów, których celem był rozwój kompetencji społecznych i cyfrowych. Realizował
projekty w ramach funduszy europejskich EFS, PROW, Innowacyjna Gospodarka, RPO,
programów rządowych FIO, programów MKIDN, MSIT oraz MEN, programów
samorządowych na poziomie województwa, powiatu i gminy. Ponadto koordynował projekty finansowane
z środków fundacji w ramach programów Równać Szanse, Działaj Lokalnie, Aktywna Wiosna, Seniorzy w Akcji,
Technologie Lokalnie, Pożyteczne wakacje i inne. Ukończył programy: Liderzy PAFW, Promengo, Fimango,
Mobilni Doradcy Sektora 3-0 oraz Liderzy Pracowni Orange. Był uczestnikiem programu Departamentu Stanu USA
– International Vistor Leaderships Program. Jest współautorem dwóch publikacji programu Równać Szanse i
ekspertem wielu komisji grantowych. Świadczy doradztwo cyfrowe w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych.

Kamil Śliwowski
Trener kompetencji cyfrowych i kompetencji przyszłości. Ponad dekadę działał w Creative
Commons - globalnym ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy. Od kilkunastu lat
związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon, Szkoła z Klasą,
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniem Demagog. Regularnie
pisze na blogu Sektor 3.0 oraz tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji
(otwartezasoby.pl/newsletter).

