
ZAPLĄTANI W SIEĆ – film edukacyjne na DVD 

 

Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się też nową metodą komunikacji, wymiany 

informacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie sprawy, że niektóre ich 

zachowania, czynione choćby dla żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie go,  

a następnie umieszczenie go ze złośliwym komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko 

zniszczyć życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. Filmy mają uświadomić 

młodym ludziom, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w Internecie 

materiał - zdjęcie czy też film - nie jest łatwo skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany 

przez innych użytkowników.  

"Zaplątani w sieć" to seria 3 filmów poruszających, właśnie to zjawisko. 

 

 

 

1. Zaplątani w sieć [Film]. 1, Happy slapping. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2013.  

1 płyta [DVD] (12 min. 49 sek.) + Scenariusze lekcji : 11 s. ; 18 cm.  

Nr inw. DVD9 : 260 

Film rekomendowany dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Film dotyczy tzw. happy slappingu - 

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. Do filmu dołączony jest również scenariusz lekcji. 

 

 



2. Zaplątani w sieć [Film]. 2, Cyberbullying. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2013.  

1 płyta [DVD] (13 min. 2 sek.) + Scenariusze lekcji : 9 s. ; 18 cm.  

Nr inw. DVD9 : 261 

Film rekomendowany dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Film dotyczy 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. Do filmu dołączony jest również 

scenariusz lekcji. 

 

3. Zaplątani w sieć [Film]. 3, Sexting. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2013.  

1 płyta [DVD] (14 min. 44 sek.) + Scenariusze lekcji : 7 s. ; 18 cm.  

Nr inw. DVD9 : 262  

Film rekomendowany dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Film dotyczy tzw. 

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. Do filmu dołączony jest również scenariusz lekcji. 

 


