




Rozpoczęcie konferencji i powitania

Lekcja: ROZSĄDEK, czyli udostępniaj z głową! 
Barbara Krywoszejew

Udostępniasz z głową w sieci, czyli:
• zastanawiasz się nad tym, co udostępniasz 
   w internecie i komu
• myślisz o konsekwencjach udostępniania 
   i zachowujesz wrażliwe dane dla siebie

Przerwa i gra drużynowa Asów Internetu cz. 1

Lekcja: UWAŻNOŚĆ – nie daj się nabrać! 
Joanna Stompel

Nie dajesz się nabrać w sieci, kiedy:
• umiesz dostrzec różnice między prawdą i fałszem
• wiesz, jak rozpoznawać próby wyłudzenia informacji 
   i jak je zgłaszać, a także
• zauważasz, że coś może być oszustwem i jesteś 
   ostrożna/ostrożny

Przerwa i gra drużynowa Asów Internetu cz.2

Lekcja: SIŁA – chroń swoje sekrety
Iwona Cugier

Chronisz swoje sekrety i jesteś silny/silna w sieci, gdy:
• bierzesz odpowiedzialność i troszczysz się, by ważne    
   informacje (Twoje i innych) nie wpadły w niepowołane 
   ręce oraz
• tworzysz hasła niepowtarzalne i trudne dla innych, ale 
   łatwe do zapamiętania przez Ciebie
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Przerwa i gra drużynowa Asów Internetu cz. 3

Lekcja: ŻYCZLIWOŚĆ, bo… życzliwość jest fajna
Kamil Śliwowski

Życzliwie zachowujesz się i działasz w sieci, kiedy:
• korzystasz z internetu, by szerzyć dobro,
• blokujesz złośliwe i niewłaściwe zachowania w sieci,
• sprzeciwiasz się znęcaniu online i zgłaszasz takie 
   sytuacje.

Przerwa i gra drużynowa Asów Internetu cz. 4

Lekcja: ODWAGA, czyli rozmawiaj o wątpliwościach
Izabela Meyza

Jesteś odważna/odważny w sieci, bo:
• sprzeciwiasz się, gdy widzisz niewłaściwe zachowania   
   w świecie online,
• mówisz komuś, kiedy widzisz coś, z czym nie czujesz 
   się dobrze, co Cię zaniepokoiło w sieci,
• zgłaszasz, kiedy widzisz złe traktowanie osób 
   w internecie. 

Wyniki gry drużynowej Asów Internetu oraz zakończenie 
CZĘŚCI 1. 

PRZERWA
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PROGRAM KONFERENCJI
ASÓW INTERNETU cz.2
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Powitania 

WYKŁAD I. dr Karol Jachymek O języku młodzieży, czyli 
Pixel w krainie DM-ów

Emoji, nowe słowa, skróty, zapożyczenia, memy...  
Co wszystkie te zjawiska mówią na temat praktyk komunika-
cyjnych współczesnej młodzieży? O językowym cringu, 
ukrytych znaczeniach i wszechobecnej ironii 
z perspektywy (prawie) 14-letniej Pixel, czyli jednej 
z bohaterek kursu e-learningowego przygotowywanego 
w programie Asy Internetu.

WYKŁAD II. Anna Mierzyńska Pogromcy fake’ów. 
Grywalizacja na wojnie z  internetowym fałszem

Przekazanie uczniom i uczennicom umiejętności rozróżniania 
prawdy od fałszu w internecie jest dziś kluczem do ich bez-
pieczeństwa w poruszaniu się po hybrydowym świecie, 
w którym współistnieją dwie rzeczywistości: offline i online. 
Dzieci i młodzież uczą się tego bardzo szybko pod warunkiem 
dobrania atrakcyjnych narzędzi. A te albo są już gotowe, albo 
łatwo je przygotować. Zaproponujmy im wcielenie się w pog- 
romców fake’ów i zanurzmy się razem z nimi w głębiny sieci. 
Pokażę Wam, jak to zrobić. Będzie inspirująco dla obu stron!

WYKŁAD III. Paweł Ngei O co w ogóle chodzi w tym całym 
cyberbezpieczeństwie?

Na wykładzie dowiecie się o tym, jakie błędy w ochronie 
swojego komputera popełnił Donald Tusk i co grozi przedsz-
kolom na Śląsku oraz… Jak poradzić sobie w przypadku 
porwania Waszych danych i dlaczego ciasteczka nie są 
zdrowe. Wykład nie będzie zawierał lokowania jakichkolwiek 
komercyjnych produktów.

Zakończenie CZĘŚCI 2.

PRZERWA





PROGRAM KONFERENCJI
ASÓW INTERNETU cz.3

16:30 - 16:35

16:35 - 16:50

17:00 - 17:50

17:50 - 18:00

Powitanie 

Prezentacja akcji społecznych Asów Internetu oraz Rady 
Rodziców Asów Internetu 

Jak o sieci gadać z dziećmi? 

Rozmowa z mamą i blogerką Magdą Mikołajczyk 
(matkojedyna) oraz tatą i aktorem Rafałem Cieszyńskim

Zakończenie Konferencji Asów Internetu


