
             
 
 

Info utile Conferința “The Cyber Effect” 

  

Vă reamintim că mâine are loc cea mai importantă conferință despre efectul tehnologiilor 

moderne asupra copiilor și tinerilor – “The Cyber Effect”, în Aula Magna a Universității 

POLITEHNICA din București, între orele 9:30 și 14:00.  

Dorim să supunem atenției dvs. câteva informații importante:  

• Accesul la conferință se va face pe baza biletului (online sau fizic), a invitației 

nominale sau în baza listei de confirmări pentru Partenerii Instituționali (Școli de 

stat și Universități). Va fi câte un punct de acces pentru fiecare categorie. 

• Locația: Aula Magna a Universității POLITEHNICA din București, pe Splaiul 

Independenței 313. Aceasta se află la aproximativ 10 minute de oricare dintre 

stațiile de metrou Petrache Poenaru și Grozavești, chiar la jumătatea distanței 

dintre cele două.  Accesul cu mașina se poate face contra cost. Costul este de 6 lei 

/ mașină. 

 

            

Programul conferinței: 

• 8:30 – 9:30 – Înregistrarea participanților 

• 9:30 – 11:00 – Conferință - „The Cyber Effect” – Dr. Mary Aiken 

Dr. Mary Aiken va pune în discuție timpul de expunere la ecran a copiilor de toate vârstele 

(inclusiv copiilor mici), va aborda tema tantrum-urilor acestora atunci când le luăm tableta 

sau smartphone-ul din față, cyberbullying, trolling și siguranță în mediul online în cazul 

adolescenților și va ilustra dependențele de tip comportamental față de internet sau 

device-uri mobile. Dr Aiken va oferi părinților sfaturi practice și concrete ce pot fi aplicate 

imediat, în relația copilului cu tehnologia și mediul online. 

https://www.englezacopii.ro/conferinta-tehnologie-12-octombrie-2019/
https://www.englezacopii.ro/conferinta-tehnologie-12-octombrie-2019/
https://www.google.com/maps/place/Aula+Magna/@44.4406526,26.0510449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f48a4a8708b9669!8m2!3d44.4406526!4d26.0510449


             
 
 

• 11:00 – 12:00 – Sesiune de întrebări și răspunsuri - Dr. Mary Aiken 

• 12:00 – 12:30 – Pauză de cafea 

• 12:30 – 14:00 – Masă rotundă cu distinșii invitați: 

➢ Dr. Mary Aiken - este expert mondial în cyberpsihologie. Este Profesor la 

Universitatea East London, consilier la Centrul pentru Infracțiuni Cibernetice al 

Europol și desfășoară cercetări și traininguri cu numeroase agenții internaționale, 

de la INTERPOL la FBI și Casa Albă. Este autoarea volumului The Cyber Effect, 

declarată „cartea anului” la categoria Gândire de către Times, și „cea mai bună 

lucrare științifică” de către Nature, revistă științifică internațională. 

➢ Dr. Raluca Ioana Teleanu - Medic Șef Secție Neurologie Pediatrică - Spitalul Clinic 

de Copii "Dr. V. Gomoiu", Lector universitar - Universitatea de Medicină și Farmacie 

"Carol Davila" 

➢ Mihai Laurențiu Gânj – Președinte English Kids Academy from International House 

Bucharest 

➢ Andrei Niculescu – Director General, Editura NICULESCU 

➢ Christian Ciocan - Comisar Șef Poliția Română, Institutul de Cercetare și Prevenire 

a Criminalității 

➢ Bogdan Pismicenco - Territory Sales Manager România, Bulgaria și Republica 

Moldova - Kaspersky (Partener Principal) 

➢ Bogdan Cezar Ion - Doctor în psihologie, psiholog principal în psihologie clinică și 

psihoterapie, membru fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul 

Traumei, Lector la Facultatea de Psihologie și Știintele Educației, Universitatea din 

București 

➢ Liana Stanciu - moderator 

 

Mulțumim tuturor partenerilor evenimentului pentru suportul acordat: 9 Vrem Părinți, 10 

lucruri, B 24 Kids, Diana Vijulie, Digi FM, DOER, Eva.ro, Grădinița Bambi, Itsy Bitsy, 

Kaspersky, Little London International Academy, Magic FM, Mama are Blog, Mamica 

Activa, Meseria de Parinte, Modern Dads, Pisica pe Sarma, Radio România Cultural, Școala 

Step by Step. 

 

Vă așteptăm cu mare drag! 

 


