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BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE 

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH 

 
zestawienie bibliograficzne filmów i programów edukacyjnych dostępnych  

w Dziale Zbiorów Specjalnych PBP Książnicy Pedagogicznej  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

 
 

 

 

1. 3 Love [Film] / scen., reż. Agnieszka Smoczyńska ; kompoz. 

Bartosz Tomaszek. - WRiTV UŚ, 2004. 

(Uwaga życie!) 

Hasła przedmiotowe: Film edukacyjny, Internet - a młodzież - 

film edukacyjny 

Sygnatura: CD 314 

Film, adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, 

oparto na prawdziwym wydarzeniu. Młoda dziewczyna przyjeżdża 

do górskiej miejscowości. Jest przekonana, że na dworcu będzie na 

nią czekać mężczyzna, z którym od dłuższego czasu wymienia 

intymne e-maile i sms-y. Rzeczywiście, spotyka kogoś na peronie. 

Czy to mężczyzna, który z nią korespondował? 

 

 

 

 

2. Chrońmy nasze dzieci przed pornografią [Film] / scen. Robert 

Sadownik, Marcin Gęsiarz ; reż. Robert Sadownik. - Kraków : 

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop. 2016. 

Hasła przedmiotowe: Internet - a dziecko, Internet - a młodzież, 

Pornografia - film edukacyjny, Godzina wychowawcza, Film 

edukacyjny 

Sygnatura: CD 735 

Film edukacyjny na spotkania z rodzicami. 

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. 

Uzupełnieniem tematu jest film dla młodzieży "Zagrożeni 

pornografią". 
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3. Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych [Film] / 

reż., zdj. i montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & 

Media, 2013. 

(Zagrożenia cyfrowego świata ; 1) 

Hasła przedmiotowe: Internet - a dziecko, Internet - a młodzież, 

Uczniowie - wychowanie, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 745 

Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, mówiący o zasadach bezpiecznego posługiwania 

się portalami społecznościowymi. 

Do filmu dołączony jest scenariusz lekcji. 

 

 

 

 

 

4. Media Starter [Dokument elektroniczny] : program  edukacji 

medialnej dla gimnazjalistów : materiały  dydaktyczne / 

koordynacja projektu i red. Marta Jóźwiak, Katarzyna Her-

Czerwieniec ; oprac. materiałów dydakt. Alicja Pacewicz, Ewa 

Korulska [i in.] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. - [Warszawa] : 

Canal+ Cyfrowy, cop. 2006. 

Hasła przedmiotowe: Edukacja medialna - gimnazja - dokument  

elektroniczny, Edukacja medialna - program - dokument 

elektroniczny, Edukacja medialna - scenariusze zajęć - gimnazja - 

dokument  elektroniczny, Edukacja medialna - materiały  

pomocnicze dla gimnazjów - dokument elektroniczny, Dokument 

elektroniczny 

Sygnatura: CD 225 

Płyta przeznaczona dla nauczycieli zawiera scenariusze zajęć, 

materiały do druku, materiały filmowe i ilustracje. 

 

 

5. TV story [Film] / adapt. tv.,  reż. i muzyka Dariusz Regucki ; [na 

podst. sztuki teatr. Robert] Turlej ; wyk. Michał Rykowski, 

Gabriela Ganczarska, Rafał. Zawierucha. - Kraków : "Rafael", 

2006. 

(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny) 

Hasła przedmiotowe: Uzależnienie od komputera - film 

edukacyjny, Środki masowego przekazu - psychologia - film 

edukacyjny, Film edukacyjny 

Sygnatura: CD 52 

Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych 

problemem uzależnienia od multimediów. Film powstał na kanwie 

scenariusza spektakli wystawianych przez grupę teatralną  

R. Turleja w setkach polskich szkół, mówiących o współczesnych 

zagrożeniach młodzieży. 
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6. Zagrożeni pornografią [Film] / scen. Teresa Król, reż. Robert 

Sadownik. - Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia 

RUBIKON, cop. 2016. 

Hasła przedmiotowe: Erotomania internetowa - film edukacyjny, 

Pornografia - film eduacyjny, Godzina wychowawcza - gimnazja - 

film edukacyjny, Godzina wychowawcza - szkoły 

ponadgimnazjalne - film edukacyjny, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zaplątani w sieć. 1, Happy slapping [Film] / realiz. Tutto Arts & 

Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król 

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 652 

Film dotyczy zjawiska tzw. happy slappingu, czyli filmowania aktu 

przemocy, wcześniej specjalnie zainicjowanego. Nagrany materiał 

- najczęściej film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla 

niej sytuacji, ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są 

później w Internecie. 

Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów. 

 

 

 

 

8. Zaplątani w sieć. 2, Cyberbullying [Film] / realiz. Tutto Arts & 

Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król 

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 653 

Film dotyczy zjawiska tzw. 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. 
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9. Zaplątani w sieć. 3, Sexting [Film] / realiz. Tutto Arts & Media ; 

reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo 

i Hurtownia Rubikon, cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Cyberseks, Zaburzenia  

i dewiacje seksualne, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 654 

Trzeci film z serii "Zaplątani w sieć" poruszający zjawisko tzw. 

sextingu, tj. fotografowania się przez młodych ludzi nago lub  

w erotycznych pozach, a następnie rozpowszechniania tych zdjęć  

w Internecie, np. na portalach społecznościowych. 

Materiał składa się z części fabularnej i komentarzy ekspertów. 

 

 

 

 

10. Zwolnij w sieci [Film] : technologia informacyjna, 

informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, 

psychologia, pedagogika, język polski, wiedza o przedsiębiorczości 

: telewizyjne audycje dla nauczycieli i uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 

/ scen. Jolanta Tryniszewska, Jolanta Pieciukiewicz, Henryk 

Konieczny. - Warszawa : TVP ; Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

2005. 

(Powszechna Wideoteka Edukacyjna) 

Hasła przedmiotowe: Internet - stosowanie, Internet - socjologia, 

Internet - użytkowanie, Film edukacyjny 

Sygnatura: CD 64, CD 205 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Anna Wojtynka. 
 


