28 października 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe, sala konferencyjna nr 8, Katowice

Agenda
Prelegenci, program oraz godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

OTWARCIE
9:00-9:15

CRYPTOPARTY: PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI W INTERNECIE
9:15-10:45
Każdy z nas pracuje na co dzień z komputerami i Internetem, nawet, jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy. Informacje
o nas znajdują się w dziesiątkach baz danych, a o naszym losie decydują algorytmy, których często nie jesteśmy
świadomi. Organizacje przestępcze z całego świata próbują wykorzystać luki w zabezpieczeniach i naszą niewiedzę
dla własnego zysku. Nie przestrzegając "dobrych praktyk" i bez regularnie aktualizowanej wiedzy, łatwo jest narazić
się na cyfrowe niebezpieczeństwo.
Na wykładzie dowiecie się o tym, jakie błędy w ochronie swojego komputera popełnił Donald Tusk i co grozi
przedszkolom na Śląsku. Usłyszycie jak poradzić sobie w przypadku porwania waszych danych - lub ich wycieku do
Internetu, czym są ciasteczka i dlaczego RODO jest ważne.
Wykład nie będzie zawierał lokowania jakichkolwiek komercyjnych produktów.
Prowadzenie:

PAWEŁ NGEI
Edukator w zakresie cyberbezpieczeństwa i programista pracujący
na co dzień dla firm z Doliny Krzemowej. Prowadzi bezpłatne
wykłady dotyczące bezpieczeństwa w sieci w gimnazjach, liceach, na
uniwersytetach i politechnikach w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Jako aktywista zajmuje się kwestiami otwartego oprogramowania i
kultury, dostępu do danych publicznych oraz wymianą technologii z
państwami Globalnego Południa.

PRZERWA
10:45-11:00

CZYTANIE W POZIOMIE LEPSZE NIŻ W PIONIE
11:00-12:00
Fake news i clickbait. Te pojęcia pewnie są Ci dobrze znane. A fact-checking lub lateral reading? Nie bardzo?
Bądź na bieżąco! Wraz z rozwojem technik dezinformacyjnych pojawiają się nowe metody obrony.
Prawdopodobnie nie będziesz miał/-a okazji usłyszeć o nich w szkole. Dlatego wykorzystaj 60 minut spotkania
najlepiej, jak potrafisz. Eksperci Stowarzyszenia Demagog wyjaśnią, na czym polega praca fact-checkera, kto
ma interes w mijaniu się z prawdą oraz jak poruszać się w sieci, by wiedzieć lepiej zamiast więcej.
Prowadzenie:

MARCEL KIEŁTYKA
Członek zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz mentor Akademii FactCheckingu – projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, studentów i
nauczycieli. W Demagogu od 2016 r. Zaczynał jako fact-checker, następnie
pełnił rolę koordynatora zespołu fact-checkerów. Obecnie koordynuje
działania Stowarzyszenia, planuje i czuwa nad efektywnym przebiegiem
komunikacji. Zawodowo związany z branżą marketingową i komunikacją w
świecie digital.

PATRYK ZAKRZEWSKI
Członek zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz koordynator Akademii FactCheckingu – projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, studentów i
nauczycieli. Podczas warsztatów wyjaśnia, jak krytycznie analizować przekazy
medialne i skutecznie bronić się przed dezinformacją. Od ponad roku
związany także z poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Akademia NASK
12:00-13:30
Program zostanie ogłoszony wkrótce.
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