
Konferencja 

Wirtualna rzeczywistość – przede wszystkim 

bezpieczeństwo 

organizowana przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

oraz 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu 

we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu 

 

 

Termin:   22 marca 2023r. 

Miejsce konferencji: Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej, 
                                ul. Stefana Żeromskiego 53 
 

 

11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników 

 

12.00 – 12.15 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości 
 
Katarzyna Kalinowska - Wiceprezydent Miasta Radomia  
 
Edyta Wójcik - dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli 
 
Bogusz Florczak - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Radomiu 

12.15 - 13.00 Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią 

zadbać - dr Maciej Dębski, prezes Fundacji DBAM O MÓJ 

Z@SIĘG, socjolog problemów społecznych, wykładowca 

akademicki, edukator społeczny 

 

13.00 – 13.45 Cyberzagrożenia – ryzyko i wpływ na prawidłowy rozwój 

psychoseksualny dzieci i młodzieży - dr Marcin Bednarczyk, 

psycholog, seksuolog, biegły sądowy Sądu Okręgowego  

w Radomiu i Lublinie 

 

13.45 – 14.30 Nieoczywiste zachowania przemocowe młodzieży  

– współpraca placówek oświatowych z sądem rodzinnym  

w aspekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich  

- Ewa Bednarczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu 

 

14.30 Podsumowanie konferencji 

 

 



 

dr Maciej Dębski  -założyciel, fundator i prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG. 

Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, 

ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Autor/ współautor publikacji naukowych z zakresu problemów 

społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne). Pomysłodawca ogólnopolskich 

badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22 

tyś. i 4 tyś. nauczycieli. 

  

dr n. społ. Marcin Bednarczyk - psycholog, seksuolog. Biegły sądowy z listy Sądu 

Okręgowego w Radomiu i Lublinie. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą 

oraz interwencją związaną z przemocą, w tym przemocą w Internecie. 

  

Sędzia Ewa Bednarczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu-III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich. Koordynatorka ds. Mediacji w Sądzie Rejonowym w Radomiu. 

Zajmuje się problematyką prawa rodzinnego, w tym ochroną nieletnich w sporach 

prawnych pomiędzy rodzicami. 

 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlAkBFFKEBx2dgsdBXJ2cQQBfChCchE2Egk%2FZgEXARAfQkFWQwEGF1QnVkFWAwsCBAFWVkQTB3QWAFQpQUwBNC5DYlddXUsUYQsKEwQXYXNgbl0j

