22 lutego 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk zorganizował wraz z prezesem fundacji „Zielone Wzgórze”
Sebastianem Boreckim i dyrektorem Zespół Szkół nr 8 Romanem Głodem briefing z udziałem wałbrzyskich
mediów. Spotkanie dotyczyło konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" która odbędzie się
po raz pierwszy w Wałbrzychu 28 lutego 2008 r. w Auli Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i
Przedsiębiorczości.
Z uwagi na coraz większe zainteresowanie problemami dzieci i młodzieży w sieci postanowiono
zorganizować konferencję w Wałbrzychu. Organizatorzy liczą na to, dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców,
nauczycieli i innych profesjonalistów inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych Internautów będą
realizowane nie tylko przy okazji DBI, ale przez cały rok szkolny.
Konferencja jest adresowana do:
Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wałbrzyskiego
Nauczycieli informatyki,
Pedagogów, psychologów
Główne cele konferencji to:
Podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń w Internecie
Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa
Nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi i wspólne poszukiwanie rozwiązań
Współpraca przy realizacji inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa
Internautów
Dystrybucja informacji o działaniach podejmowanych w Polsce i Europie w ramach SIAP
Prelegenci:
Pani Izabela Jończyk- Naukowa Akademia Sieci Komputerowych (NASK) z Warszawy. NASK jest
jednostką badawczo-rozwojową, jest pionierem polskiego Internetu, a obecnie jednym z wiodących w
kraju operatorów teleinformatycznych. NASK prowadzi krajowy rejestr nazw internetowych w
domenie „.pl”, a także działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie teleinformatyki
we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Firma SmartIT z Wrocławia zajmująca się projektowaniem i zabezpieczaniem stron WWW, który
omówi temat dotyczący bezpieczeństwa serwisów i aplikacji internetowych
TP S.A. - Pani Maria Piskier - rzecznik prasowy
Komenda Wojewódzka Policji - wydział prewencji, wydział przestępczości gospodarczej
dr Tomasz Garbuliński- biegły sądowy z zakresu informatyki stosowanej i technik cyfrowych, który
przedstawi „Narzędzia prawa” w kontekście zapobiegania przestępczości wobec dzieci, typowe
przykłady tych zjawisk oraz praktyczne metody ochrony
doc. dr Barbara Piątkowska- pedagog, wykładowca akademicki
dr Janusz Michalewski- psycholog, wykładowca akademicki
dr Tadeusz Lewandowski- wykładowca akademicki
Organizatorzy Liczą, że dzięki Konferencji uda się stworzyć grono instytucji, które na poziomie lokalnym
wspólnie będzie prowadzić szereg inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
najmłodszych użytkowników Internetu.
Sponsorzy:
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział Wałbrzych
CAMELA S.A. Fabryka Wkładów Odzieżowych
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o

