O konferencji
14. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”
Link do strony: https://konferencja.saferinternet.pl/?id=7
14.
Międzynarodowa
Konferencja
„Bezpieczeństwo
dzieci
i
młodzieży
w internecie” poświęcona
jest
szerokiemu
spektrum
zagadnień
związanych
z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele
sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów
ścigania
oraz
dostawców
usług
i
treści
internetowych.
W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, konferencja przyjmuje nową
formułę. W głównej mierze będzie to wydarzenie online. W dniach 29-30 września odbędą
się sesje plenarne. Transmisja będzie prowadzona z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
gdzie usytuowane będzie konferencyjne studio. W dniach 1-2 października będzie można
wziąć udział w warsztatach prowadzonych formule online z wykorzystaniem narzędzia
ZOOM. Prowadzona będzie na nie dodatkowa rejestracja (tylko dla osób, które wcześniej
zarejestrują
się
na
główne
wydarzenie)
W zależności o sytuacji związanej z pandemią przewidujemy także ograniczoną
możliwość zaproszenia uczestników konferencji do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
O takiej ewentualności będą informowane osoby zarejestrowane na wydarzenie online.
Organizatorami konferencji są Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które
tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
oraz niemieckie
konsorcjum
klicksafe.
Współorganizatorem
wydarzenia
jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem - Fundacja
Orange.
Kontakt: konferencja@saferinternet.pl
Od 14.09.2020 r. dostępny jest formularz rejestracyjny na warsztaty w ramach 14.
Międzynarodowej Konferencji -Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Warsztaty
będą odbywać się w dniach 1 i 2 października 2020. Każdy trwać będzie 1,5 h.
Prosimy o rejestrowanie się na maksymalnie 4 warsztaty. Prosimy także zwrócić uwagę, że
niektóre warsztaty odbywają się równolegle w tym samym czasie. Prosimy nie zapisywać się
na dwa warsztaty w tym samym czasie.
Część warsztatów odbędzie tylko w języku angielskim bez tłumaczenia symultanicznego.
Warsztaty te oznaczone są skrótem (ANG).
Zapisując się na kilka warsztatów należy przy każdym podać swoje imię i nazwisko.
Rejestracja prowadzona jest przez system Evenea pod adresem:
https://app.evenea.pl/event/14konferencja/
Opisy warsztatów znajda Państwo na stronie:
https://konferencja.saferinternet.pl/
Konferencja naukowa „Edukacja inaczej”
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Akademia WSB zaprasza do udziału w konferencji pt. „Edukacja inaczej”. Przed nami
interesujące wykłady oraz kilka różnorodnych warsztatów, dotyczących istotnych problemów
i wyzwań współczesnej edukacji.
Termin i miejsce konferencji: 26 września 2020, godz. 11.00-16.00, Akademia WSB,
Dąbrowa Górnicza
(konferencja online)
Organizatorzy: Akademia WSB, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie
Do!Pamina Lab
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB, dr Edyta Nowak-Żółty
Celem konferencji jest ukazanie ważnych, wybranych, teoretycznych oraz praktycznych
zagadnień współczesnej edukacji w ujęciu interdyscyplinarnym.
Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.: nauczycieli, pracowników oświatowych,
doktorantów, rodziców, specjalistów, terapeutów oraz lekarzy.
Udział w konferencji jest certyfikowany. Osoby biorące udział w konferencji otrzymają
drogą mailową certyfikaty uczestnictwa.
Strona internetowa
https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=KEI%2C5454&fbclid=IwAR3XS9l2BIiKyag8y6hoZypic7MmmLzhgXPPhZYFQIpj3BadwqwBIuzIUU
Prowadzący:
https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=KEI,5460
Program:
Godz.
11.00- 11.15

Otwarcie konferencji

Godz.
11.1514.00

WYKŁADY

Godz.
11.15-12.00

„Uczenie się i nauczanie – uwarunkowania
biologiczne i społeczne”

Godz.
12.00-12.10

Pytania do Referentki i odpowiedzi (czat)

Godz.
12.10-12.55

JM Rektor Akademii WSB dr hab.
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof.
AWSB,
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof.
AWSB

„Co naprawdę robią młodzi ludzie online?”

Godz.
12.55-13.05

Pytania do Referenta i odpowiedzi (czat)

Godz.
13.05-13.50

„Trzy miniatury z obszaru współczesnej edukacji –
ujęcie pedagogiczne i memetyczne”

Godz.
13.50-14.00

Pytania do Referentów i odpowiedzi (czat)

Godz.
14.00-14.15

prof. Katarzyna Potyrała (UP)

prof. Jacek Pyżalski (UAM)

prof. Janusz Morbitzer (AWSB),
prof. Marek Kaczmarzyk (UŚ)

PRZERWA ORGANIZACYJNA
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Godz.
14.15-14.50

FILM „MURY” (33 minuty)

Godz.
15.00- 16.00

WARSZTATY

Godz.
16.00-16.10

„Czy cyberprzemoc powinna być traktowana w
szkole inaczej niż tradycyjna przemoc rówieśnicza?”

prof. Jacek Pyżalski

„Edukacja przez sztukę. Dzieło sztuki jako forma
inspiracji w edukacji plastycznej i kulturalnej”

prof. Robert Małoszowski

„Współczesne wyzwania uczenia się dzieci i
młodzieży”

dr Edyta Nowak-Żółty

„Eye-tracking w edukacji – diagnoza, terapia,
komunikacja”

dr Aneta Maria Kochanowicz

„Zespół Aspergera – objawy typowe i atypowe”

dr Ewa Zawisza-Wilk

„Nowa szkoła – zmianę edukacji warto zacząć przy
tablicy”

mgr Anna Szulc

„Wykorzystanie chmury w procesie edukacji”

mgr Katarzyna Krajewska

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Rejestracja:
https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=657978&lang=pl
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