Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
3 Love / reż. Agnieszka Smoczyńska. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2007
(21 min) DVD 488, 489
To miała być fascynująca przygoda. Nie, nie było niepokoju. Co najwyżej adrenalina, jaka
towarzyszy bliżej nieokreślonemu spotkaniu. Magda wysiadła z pociągu i bez wahania
podeszła do mężczyzny siedzącego na peronie. Przecież się znali... Co z tego, że „wirtualnie”.
Czym okaże się wędrówka z nieznajomym? I jaką cenę przyjdzie zapłacić bohaterce filmu za naiwność?
Czy historia Magdy okaże się przestrogą dla jej rówieśniczek?
źródło opisu: https://bonito.pl/k-45798453-3-love-dvd

Chrońmy nasze dzieci przed pornografią / scen. Robert Sadownik, Marcin Gęsiarz ; reż.
Robert Sadownik. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop. 2016
(ok. 12 min) DVD 2927
Dziś obrazy porno są już w zasięgu jednego kliknięcia. Występujący w filmie seksuolog
dr Bogdan Stelmach przestrzega, że kupując dziecku telefon komórkowy czy tablet
z dostępem do Internetu, rodzice wpuszczają do domu intruza, który może uzależnić dziecko od
pornografii. To może być początek destrukcji jego psychiki i zrujnowanie przyszłości.
źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788365217058/Zagrozeni-pornografia--Chronmy-nasze-dzieciprzed-pornografia-----2-filmy-na-DVD.html

Czy Pan Bóg snapuje? / reż. Piotr Rapciak ; scen. Anna Petelenz. - Kraków : Wydawnictwo
Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2017 (ok. 12 min) DVD 3178
Digital natives to generacja urodzona w czasach Internetu. Zrozumiały dla starszych podział
na świat online i offline zdaje się dla młodych wyczerpany. Dziś żyjemy w jednym tyglu
wrażeń cyfrowych i fizycznych, w którym to młode pokolenie stało się ekspertem. Czy w tym
nowym świecie jest miejsce dla wartości tradycyjnych i niezmiennych? Jak o nich opowiadać?
Książka z filmem edukacyjnym pomoże przeprowadzić interesujące zajęcia na temat wpływu korzystania
z mediów społecznościowych na kształtowanie światopoglądu. Pozwoli także porozmawiać o miejscu
wartości tradycyjnych w świecie cyfrowym.
źródło opisu: http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Czy-Pan-Bog-snapuje-Ksiazka-z-filmem-DVD/1726

Czy przemoc jest modna? / reż. Piotr Rapciak ; scen. Anna Petelenz. - Kraków :
Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, copyright 2017 (ok. 12 min)
DVD 3180
Przemoc jest obecna w życiu każdego człowieka. Czytamy o niej w gazetach, widzimy ją
w telewizji, doświadczamy jej na ulicy. Przemoc fizyczna to naruszenie granic cielesności
drugiego człowieka. Częściej spotykamy się jednak z przejawami przemocy psychicznej - słownej lub jej
najnowszej - internetowej formy - hejtu. Jak je rozpoznać? I, co najważniejsze, jak sobie z nimi radzić?
Książka z filmem edukacyjnym pomoże poprowadzić ciekawe zajęcia na temat rozpoznawania przyczyn
i przejawów różnych form przemocy.
źródło opisu: http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Czy-przemoc-jest-modna-Ksiazka-z-filmem-DVD/1725
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno]
: Tutto Arts & Media, 2013 (9 min) DVD 2451
Internet jest w obecnych czasach wielkim dobrodziejstwem. Stanowi niezliczone źródło
informacji, pozwala utrzymywać kontakt ludziom z różnych zakątków świata, dokonywać
transakcji kupna, sprzedaży czy wymieniać się plikami. Niestety korzystanie z Internetu niesie
za sobą również pewne zagrożenia, które może przybliżyć film "Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?".
Film opowiada historię dwójki bohaterów - braci, Kacpra i Bartosza, którzy wspólnie uczą się zasad
bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Internetu. Bartosz wyjaśnia te zasady bratu za pomocą
specjalnie stworzonej przez siebie gry. W podziemnych korytarzach, Bartosz odkrywa przed bratem
tajniki poruszania się w Internecie, wskazuje na pułapki, które mogą czekać na tych, którzy surfują

w sieci, wyjaśnia jak je można ominąć, kto w jego "grze" jest zły, a kto dobry, jakie reguły obowiązują
graczy. W ten sposób młodzi odbiorcy dowiadują się jak bezpiecznie komunikować się z innymi
w Internecie, na jakie informacje zwracać uwagę w sieci, jakich zachowań się wystrzegać. Całość
wzbogacona została animacjami. Roli narratora podjął się znany krakowski aktor Filip Budweil.
źródło opisu : https://edusklep.pl/jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu-film-dvd.html

Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych? / reż., zdj., montaż Marcin
Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013 (12 min) DVD 2452
Film „Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych?” opowiada historię dwójki
bohaterów – braci, którzy wspólnie uczą się zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem
z portali społecznościowych. Pretekstem do poznania w/w zasad staje się sprytny plan
młodszego z braci – Kacpra, który usiłuje zabrać Bartoszowi zeszyt z matematyki, zeskanować lekcje
i umieścić link z lekcją na portalu społecznościowym. Niestety zostaje przyłapany na gorącym uczynku.
Bartosz korzysta z okazji, by uświadomić bratu pewne reguły korzystania z portali, m.in. jak ważne są
ustawienia własnego profilu na portalu społecznościowym, posiadanie odpowiedniego loginu i hasła,
jakich informacji należy unikać przy wpisywaniu postów, komentarzy, itp. na portalu i dlaczego, jak
bezpiecznie komunikować się z innymi. Całość wzbogacona została animacjami. Roli narratora podjął się
znany krakowski aktor Filip Budweil.
źródło opisu: http://www.multieducatio.pl/produkt/jak-bezpiecznie-korzystac-z-portali-spolecznosciowych/

Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego? / reż., zdj., montaż Marcin
Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013 (12 min) DVD 2453
Nikogo nie trzeba przekonywać jak przydatnym i ułatwiającym życie urządzeniem jest dzisiaj
telefon komórkowy. Nie wszyscy jednak mają świadomość jakie zagrożenia niesie ze sobą
korzystanie z popularnej "komórki". Film przybliży zasady bezpiecznego korzystania
z telefonu komórkowego dzieciom, młodzieży, a także dorosłym.
Film opowiada historię dwójki bohaterów - braci, którzy wspólnie uczą się zasad bezpieczeństwa
związanych z używaniem telefonu komórkowego. Wszystko zaczyna się od niewinnej zabawy,
wymyślonej przez młodszego z braci Kacpra... Zabawa ta sprowokowała Bartosza, do uświadomienia
bratu jak należy korzystać z telefonu komórkowego, do czego on służy, jakie zagrożenia mogą się z nim
wiązać. W filmie jest mowa m.in. o stalkingu, o zasadach korzystania z bezpłatnego WiFi, o tym, na jakie
informacje należy zwracać uwagę przy korzystaniu z telefonu komórkowego. Całość wzbogacona została
animacjami. Roli narratora podjął się znany krakowski aktor Filip Budweil.
źródło opisu: https://edusklep.pl/ak-bezpiecznie-korzystac-z-telefonu-komorkowego-film-dvd.html

Media i my (Internet: o fascynacji Internetem - szanse i zagrożenia ; Prasa młodzieżowa:
czytać, ale co? Potrzeba dystansu i umiejętności wyboru ; Telewizja: Uwaga!
niebezpieczeństwa telemanii ; Gry komputerowe: świat gier komputerowych, czyli
o dominacji agresji i niebezpiecznej fikcji ; Telefon komórkowy) // W: Wędrując ku
dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" i lekcji wychowawczych dla VVI klasy szkoły podstawowej / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik ; real. Iwona Wołkowicz, Marcin
Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008 (19 min) DVD 1315
Myślałem, że to przyjaciel / reż. Dagmara Sołdek ; scen. Małgorzata Imielska wg pomysłu
Agnieszki Strugacz. - Nadarzyn : Lissner Studio, 2011 (ok. 25 min) DVD 2165
Tematem filmu jest problemy - Czy powinniśmy o swoich intymnych sprawach rozmawiać
z osobami poznanymi przez Internet.
Portale społecznościowe - czy można się uzależnić? / reż., zdj. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2016 (ok. 19 min) DVD 3021
Film został zrealizowany w konwencji filmu dokumentalnego. W filmie zostały przedstawione
trzy różne historie młodych ludzi, którzy opowiadają o wpływie portali społecznościowych na
ich życie. Każda z tych historii została skomentowana przez eksperta – psychologa
Małgorzatę Reiter.

źródło opisu: http://www.multieducatio.pl/produkt/pulapki-nowoczesnych-technologii-pakiet-3-filmow-dvd/

Przyjaciele...? / reż., scen. Dariusz Regucki ; scen. Olga Estera Regucka. - Sosnowiec :
Projekt-Kom, cop. 2013 (ok. 20 min) DVD 2380
Film porusza trzy problemy: presji grupy - która skutkuje wagarami, tolerancji
i cyberprzemocy. W konwencji fabularnej opowiadamy historię trzech chłopaków. Główny
bohater Marek nie ma kolegów. Jest bardzo dobrym uczniem, ale pochodzi z ubogiej rodziny.
Bardzo chciałby się z kimś zaprzyjaźnić. Daniel i Sebastian zakładają tajne przymierze i ślubują, że będą
przyjaciółmi na dobre i na złe. Sebastian jest bardzo zazdrosny o przyjaźń z Danielem, dlatego kiedy
Daniel proponuje Markowi, żeby był w ich klubie, wpada na pomysł ośmieszenia Marka. Jego zazdrość
i złośliwość doprowadza do sytuacji bardzo niebezpiecznej. Wagary, włamanie do szkoły, pożar
w pracowni komputerowej i dramat Marka, który ucieka z domu, nie umiejąc sobie poradzić z presją
otoczenia. Sebastian umieszcza film z ich eskapady do szkoły w internecie, przedstawiający Marka jako
bandytę.
źródło opisu: http://www.ksiegarnia-wdk.pl/product/16460/cyberprzemoc-przyjaciele-dvd.html

Spotkajmy się w realu. O uzależnieniu od nowych technologii // W: Rodzinne przeboje :
szkoła podstawowa. Cz. 1 i 2 / reż. i prod. Wiktor W. Kammer ; scen. Anna Bugaj. - Kraków :
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop. 2014 (5 min) DVD 2582, 2610

Tożsamość w internecie / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM Studio Inigo, [2014] (13 min) DVD 2998
Współczesny nastolatek z łatwością porusza się w internecie. Komentuje, pisze posty,
zamieszcza zdjęcia. Ujawnia tym samym swoje zainteresowania, określa swoja przynależność
społeczną, definiuje swoje przekonania. Czy robi to jednak w pełni świadomie? Czy umie
chronić swoją tożsamość i dbać o wizerunek?
źródło opisu: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,70715,Tozsamosc-w-internecie-dvd.htm

Wirtualne uzależnienie / reż. Paweł Nawrocki. scen. Małgorzata Nawrocka, reż. Paweł
Nawrocki. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008 (21 min) DVD 490
Film dotyka istotnego dziś problemu wirtualnej rzeczywistości, która może okazać się
niebezpieczna. Z pomocą psychologów próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak umiejętnie
korzystać z komputera, żeby zachować umiar i nie paść ofiarą uzależnienia od Internetu. Jak
nie dopuścić do sytuacji, kiedy niezauważalnie tracimy kontrolę nad czasem spędzanym w sieci, a co za
tym idzie kontakt z rzeczywistością.
źródło opisu: https://wydawnictwowam.pl/prod.wirtualne-uzaleznienie.41.htm?sku=47709

www.wsieci... / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007
(ok. 11 min) DVD 279, 284, 289
Film ukazuje negatywne skutki nadmiernego kontaktu z komputerem i internetem.
Narratorem-bohaterem, naszej historii jest licealista Tomek, który wracając wspomnieniami
do swojego dzieciństwa, opowiada o tym, jak przebiegał u niego proces uzależnienia się od
komputera. Film na wielu płaszczyznach ukazuje wymiar tego coraz bardziej obecnego wśród młodych
ludzi uzależnienia
źródło opisu: http://projekt-kom.pl/nowosci/lekcje-przestrogi-2.html

Zagrożeni pornografią / scen. Teresa Król ; reż. Robert Sadownik. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król., cop. 2016 (ok. 11 min) DVD 2928
Relacja Michała, który wpadł w nałóg oglądania pornografii, symptomy uzależnienia
i... ostatecznie zerwanie z nałogiem. Ta historia przekona młodzież, że pornografia nie zastąpi
miłości i więzi uczuciowej w realu.
źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788365217058/Zagrozeni-pornografia--Chronmy-nasze-dzieciprzed-pornografia-----2-filmy-na-DVD.html

Zagrożenia w Internecie. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008 (9 min) DVD 737
Komplet materiałów dydaktycznych poświęconych problemowi nieodpowiednich zachowań w sieci
(zawieranie znajomości w sieci - monitoring zachowań dziecka ; jak nauczyć uczniów odpowiednich
zachowań i nawyków w Internecie ; kontakt z treściami pornograficznymi, przemocą w sieci - jak
chronić uczniów przed zagrożeniami).
źródło opisu: opakowanie

Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków :
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (ok. 13 min) DVD 2410
Program edukacyjny dotyczący happy slappingu - filmowania aktu przemocy, wcześniej
specjalnie zainicjowanego. Film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji,
ośmieszające ją i poniżające rozpowszechniane są później w Internecie. Film składa się
z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.
źródło
opisu:
DVD.html

http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947563/Happy-slapping-Zaplatani-w-siec---film-na-

Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków :
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (13 min) DVD 2409
Program edukacyjny dotyczący cyberbullyingu - formy przemocy psychicznej
wykorzystującej m.in. Internet (blogi, fora, portale społecznościowe) do publikowania
obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej osoby. Film składa się z części
fabularnej oraz komentarzy ekspertów.
źródło
opisu:
DVD.html

http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947563/Happy-slapping-Zaplatani-w-siec---film-na-

Zaplątani w sieć. 03, Sexting / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków :
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (ok. 15 min) DVD 2411
Program edukacyjny dotyczący sextingu - fotografowania się przez młodych ludzi nago lub
w erotycznych pozach, a następnie rozpowszechniania tych zdjęć w Internecie, np. na
portalach społecznościowych. Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.
źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947574/Sexting-Zaplatani-w-siec---film-na-DVD.html

Życie w sieci. Jestem tu obok / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo
WAM, 2015 (12 min) DVD 2683
Nowe technologie stały się nieodzowną częścią naszej codzienności. Bez względu na to, czy
nam - dorosłym - ten fakt się podoba czy nie, na naszych oczach dorasta pokolenie, dla
którego świat bez Internetu nie istnieje. Nie jest więc naszą rolą odwodzenie młodych od
technologii czy też pouczanie ich, że świat bez Internetu jest lepszy. Możemy jedynie pomóc uczniom
pojąć jak najlepiej zróżnicowaną problematykę nowych mediów i technologii.
Książka z filmem edukacyjnym pozwala na przeprowadzenie w interesujący sposób dyskusji z młodzieżą
na temat roli technologii w codziennym życiu, a przede wszystkim w komunikacji z bliskimi.
źródło opisu: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,72704,Zycie-w-sieci-dvd.htm

Oprac. Małgorzata Percińska

