PROGRAM KONFERENCJI
nt. Dzieci i młodzież w sieci
Dzieci i młodzież w sieci – Internet, korzystanie z urządzeń mobilnych, szanse, zagrożenia,
bezpieczeństwo, prawne i wychowawcze aspekty, prawa autorskie, rodzaje licencji, uzależnienia,
cyberprzemoc, profilaktyka edukacji w cyfrowej rzeczywistości
Konferencja dla
nauczycieli powiatów

polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego,
myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście

Miejsce konferencji

Szczecin, ul. Monte Cassino 15
- budynek Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Liczba godzin
konferencji

5

Cel ogólny
konferencji

Cele szczegółowe

Program konferencji

1. Uświadomienie problemów związanych z cyfrową rzeczywistością i skuteczne ich
rozwiązywanie.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie.
1. Edukacja w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz w zakresie unikania
zagrożeń w Internecie.
2. Poznanie aspektów prawnych dotyczących korzystania z Internetu.
3. Poznanie rodzajów uzależnień związanych z komputerem i Internetem.
4. Poznanie objawów uzależnienia od komputera.
5. Poznanie sposobów chronienia dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od
komputera.
6. Umiejętność rozpoznawania symptomów uzależnienia dzieci i młodzieży od
Internetu.
7. Poznanie metod leczenia uzależnień związanych z cyfrową rzeczywistością.
8. Poznanie podstawowych pojęć związanych z cyberprzemocą.
9. Poznanie sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Moduł I: Internet - szanse i zagrożenia.
 współczesne zagrożenia internetowe,
 sposoby wykorzystywania sieci przez różnych odbiorców.
Moduł II: Pojęcie praw autorskich.
 naruszenia praw autorskich w Internecie,
 prawo autorskie a ochrona wizerunku w sieci,
 podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci: umowy licencyjne, dozwolony
użytek utworów chronionych, sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, prawo
przedruku, prawo cytatu,
 sankcje za naruszenie praw autorskich.
Moduł III: Bezpieczeństwo, prawne i wychowawcze aspekty Internetu.
 skala zjawiska zagrożeń,
 główne zagrożenia,
 odpowiedzialność prawna,
 sposoby reagowania i współpracy z odpowiednimi instytucjami,
 budowanie procedur bezpieczeństwa.
Moduł IV: Uzależnienia, cyberprzemoc.
• rodzaje uzależnień związanych z komputerem i Internetem,
• objawy i diagnozowanie uzależnień od komputera,

Prowadzący
konferencję

• sposoby chronienia dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od komputera,
• cyberprzemoc – podstawowe pojęcia,
• przyczyny i skala zjawiska cyberprzemocy, odpowiedzialność prawna sposoby
prawidłowej reakcji,
 sposoby radzenia sobie z cyberprzemocą.
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