
Cursuri tehnice pentru activiști (sau de unde apucăm jungla digitală)

Vino să afli cum funcționează Internetul, ce înseamnă software liber/open source, cu ce te poate
ajuta open data și de ce ar trebui să îți pese de toate acestea ca activist. 

Despre ce e vorba?

ApTI lansează înscrierile la două cursuri tehnice adresate exclusiv activiștilor, în special celor din
zona drepturilor omului. Cursurile sunt identice (deci trebuie să te înscrii doar la unul din ele) și vor
avea loc pe 2 și 9 decembrie, în București, de la 10:00-17:00 (detalii mai jos în agendă).

Ce vrem să facem?

Să  arătăm cum se  întrepătrund  zona  drepturilor  omului  cu  cea  tehnică  și  de  ce  credem că  au
relevanță una pentru cealaltă. Vom arăta cum poți naviga pe Internet fără a fi supravegheat, cum
poți să criptezi comunicațiile și vom discuta ce alte unelte tehnice mai poți folosi pentru a îți proteja
viața privată.

Cum ne organizăm?

Fie că alegi 2 decembrie, fie că alegi data de 9 decembrie, programul e același. Ne strângem de la
10:00 și începem cu o serie de 3 prezentări despre ce considerăm noi a fi concepte cheie despre
înțelegerea Internetului și lumea digitală. 

În partea a doua a zilei trecem la fapte, așa că vino cu laptopul pentru că până la ora 17:00 vedem în
practică cum se aplică cele învățate și arătăm cum poți să îți protejezi calculatorul prin instalare de
programe, testăm aplicații și răspundem la întrebări punctuale.

Prezentările  vor  fi  în  limba  română,  iar  nivelul  tehnic  nu  este  esențial,  dar  trebuie  să  știi  să
manevrezi un calculator și să îți instalezi ceva pe el. Acoperim noi mâncarea și energizantele :)

Dacă  te  interesează,  completează  formularul  http://goo.gl/forms/kghGShlWYk până  pe  28
octombrie și îți dăm de veste când avem toate detaliile gata. Avem doar 20 de locuri pentru fiecare
curs pe care le putem acoperi pentru a fi eficienți, deci ultima întrebare este de departajare.

Ne auzim pe e-mail: valentina.pavel@apti.ro
Sau pe pagina de Facebook ApTI 
Sau T  witter

https://twitter.com/ApTI_ro
https://twitter.com/ApTI_ro
https://www.facebook.com/Asociatia-pentru-Tehnologie-si-Internet-264692523578706/timeline/?ref=bookmarks
mailto:valentina.pavel@apti.ro
http://goo.gl/forms/kghGShlWYk


Agenda aproximativă

10:00 – 10:45 – Cum funcționează Internetul și de ce trebuie să ne pese?

10:45 – 11:00 - pauză

11:00 – 11:45 – Ce înseamnă programe libere/open source și de ce trebuie să ne pese?

11:45 – 12:00 – pauză

12:00 – 12:45 –  Ce înseamnă open data și licențe deschise și cum să le folosim?

12:45 – 13:45 – prânz

13:45 – 17:00 – Aplicații practice privacy & more (instalare programe, criptare, demo-uri, teste)

Organizarea cursurilor este posibilă cu ajutorul finanțării obținute de la Web We Want Foundation
despre care puteți citi mai multe aici.     

Vizitează-ne pe www.apti.ro și citește despre viața privată online pe www.privacy.apti.ro   

http://www.privacy.apti.ro/
http://www.apti.ro/
http://apti.ro/cursuri-1-on-1-pentru-specialisti-pe-drepturile-omului-si-persoane-tehnice
https://webwewant.org/

