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Oferta szkoleń

specjalistycznych
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
jest państwowym instytutem badawczym prowadzącym działalność
badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających
efektywność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Jako operator telekomunikacyjny
NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych,
biznesowych, administracji i nauki.

Akademia NASK realizuje działalność edukacyjną i popularyzatorską Instytutu.
Prowadzi m. in. unikatowe szkolenia z tematyki cyberbezpieczeństwa ICT
oraz zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie.

Zespół Edukacji i Szkoleń Akademii NASK jest działem Akademii NASK,
który zajmuje się edukacją i szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i multimediów w dydaktyce,
rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii oraz budowaniem świadomości
na temat zagrożeń internetowych.
W naszej ofercie znajdą Państwo interesujące kursy i szkolenia, które prowadzą
wysoko wyspecjalizowani pracownicy i eksperci w dziedzinie
telekomunikacji. Zakres tematyczny ustalany jest zgodnie
z zapotrzebowaniem merytorycznym klienta i pod konkretną
grupę słuchaczy. Każdego traktujemy indywidualnie,
badamy jego potrzeby tak, aby przekazać
najbardziej aktualną wiedzę.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Zostań znajomym swojego dziecka

Omówienie
Szkolenie „Zostań znajomym swojego dziecka” adresowane jest do rodziców
i opiekunów i dotyka problematyki bezpiecznego wdrażania i zarządzania internetem w świecie
dzieci i nastolatków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na świadome wprowadzanie
dzieci w technologię cyfrową, poznają rodzaje zagrożeń internetowych oraz procedury i dobre praktyki
w reagowaniu na sytuacje niebezpieczne online. Dowiedzą się także, w jaki sposób można
za pośrednictwem sieci budować relacje oraz rozwijać u dzieci wiedzę i zainteresowania.

Adresaci szkolenia
Rodzice, opiekunowie, profesjonaliści pracujący z dziećmi

Zakres tematyczny
•
•
•

•
•
•
•

Badania a internet
Charakterystyka zachowań dzieci online
Kategorie zagrożeń
• Narażenie prywatności
• Cyberprzemoc
• Szkodliwe treści
• Uwodzenie w sieci
• Nadużywanie
Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież – case study
Rola rodziców i opiekunów – rekomendacje związane z obecnością technologii w życiu dziecka:
chronię, inspiruję, interesuję się, wspieram, reaguję
Profilaktyka i reagowanie – narzędzia edukacyjne, procedury szkolne
Potrzebne kontakty

Czas trwania i forma zajęć
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, wykładów, na omówienie wybranych zagadnień
potrzebne są min. 4 godziny zajęć. Długość trwania szkolenia może być modyfikowana w zależności
od potrzeb uczestników.

Prowadzący
Anna Rywczyńska, Julia Piechna
Ekspertkami prowadzącymi szkolenie są przedstawicielki Działu Akademia NASK współtworzące Polskie
Centrum Programu Safer Internet. Na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem
w sieci oraz promocją pozytywnego i efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej. Są autorkami
kampanii edukacyjnych, społecznych kampanii medialnych, narzędzi edukacyjnych oraz są prelegentkami
krajowych i międzynarodowych konferencji eksperckich.

