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Wstęp
Obywatelstwo cyfrowe przenosi całość tradycyjnych koncepcji
obywatelstwa demokratycznego w przestrzeń cyfrową. Warunkiem uzyskania statusu obywateli cyfrowych jest przestrzeganie
przez użytkowników internetu praw (prawo do głosowania, wolność wypowiedzi, dostęp do środków masowego przekazu i informacji) i obowiązków (szacunek dla praw, przekonań i opinii
innych oraz partycypacja polityczna) obywatelskich.
Według Marka Ribble’a, w obywatelstwie cyfrowym 1 obowiązują trzy podstawowe zasady, podkreślające współzależności
struktury przestrzeni cyfrowej: szanuj siebie i innych, edukuj siebie i innych oraz chroń siebie i innych.

4

Zasada „szanuj siebie i innych” obejmuje aspekty:
• etykiety – w związku z koniecznością zrozumienia, w jaki
sposób nasze zachowania w internecie wpływają na innych. W świecie cyfrowym aspekt ten nosi również miano
Netykiety.
• Dostępu – w związku z koniecznością zrozumienia, że technologia cyfrowa i związane z nią kompetencje nie zostały
przydzielone wszystkim na zasadach równości.

Ribble, Mike (2015): Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should Know. Wydanie
III (dostępna wersja elektroniczna). Eugene: International Society for Tech in Ed (EBL-Schweitzer).
Dziewięć wspomnianych aspektów Komisja Europejska wymienia również w ramach podobnej struktury jako „domeny kompetencji”.
(https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/key-domains)
1
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• Prawa – w związku z faktem, że zasada praworządności w
przestrzeni cyfrowej nie została jak dotychczas rozpowszechniona w stopniu obowiązującym w świecie realnym.
Nie oznacza to jednak, że internet jest próżnią, w której nie
obowiązują żadne zasady – dlatego podstawowe zasady
szacunku nabierają większego znaczenia; należy na przykład prosić o pozwolenie przed wykorzystaniem treści publikowanych przez innych.
Zasada „edukuj siebie i innych” obejmuje aspekty:

5

• umiejętności korzystania z zasobów internetowych – w
związku z kompetencją korzystania z technologii cyfrowej,
zbierania informacji i korzystania z niej. Dynamiczny rozwój
technologii cyfrowej wzmaga wyzwanie bycia na bieżąco w
tym obszarze. Zasadniczym aspektem edukacji cyfrowej
jest gotowość ciągłego uczenia się i przekazywania wiedzy
innym.
• Komunikacji – w związku z istotą właściwej komunikacji,
służącej dzieleniu się informacją i podtrzymywania kontaktów za pośrednictwem kanałów cyfrowych.
• Sfery komercyjnej – w związku z rosnącą popularnością narzędzi służących robieniu zakupów w internecie i innych
form działalności komercyjnej. Rozpoznawanie szukanych
pozycji z zachowaniem zgodności ze standardami ekologicznymi i społecznymi – przy jednoczesnej dbałości o
ochronę własnych danych – jest procesem wymagającym.
Dzielenie się doświadczeniami może pomóc innym.
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Zasada „chroń siebie i innych” obejmuje aspekty:
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• praw i obowiązków – w związku z faktem, że możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych rodzi odpowiedzialność.
Tworzenie bezpiecznego i przyjemnego dla wszystkich środowiska cyfrowego oznacza, że wszyscy będą przestrzegać
zasad odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i
wspierania innych w tym obszarze.
• Bezpieczeństwa – w związku ze znaczeniem ochrony własnych danych osobowych i informacji związanych z prywatnością.
• Zdrowia i dobrostanu ogólnego – w związku z koniecznością utrzymania równowagi pomiędzy korzystaniem z narzędzi cyfrowych a istotnymi elementami swiata realnego,
na przykład spędzaniem czasu na świeżym powietrzu i kontaktem bezpośrednim z rodziną i przyjaciółmi.
Opisany system współzależności w przestrzeni cyfrowej można
interpretować jako technologiczne połączenie osób tworzących
środowisko społeczne, w którym ludzie wchodzą w interakcję i
dzielą się informacjami. W tym sensie środowisko to staje się
strukturą równoległą do społeczności w świecie analogowym.
Przeniesienie licznych aspektów życia codziennego do sfery cyfrowej wynika z faktu, że internet oferuje narzędzia umożliwiające proste i szybkie nawiązywanie interakcji społecznych na niespotykaną dotychczas skalę.
Umiejętność sprawnego i skutecznego korzystania z wymienionych narzędzi wykracza poza umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowania. Obywatelstwo cyfrowe obejmuje również kompetencje korzystania z technologii cyfrowych z myślą o wkładzie w
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tworzenie przyjemnego i bezpiecznego środowiska internetowego, umożliwiającego interakcję społeczną, współpracę i
uczestnictwo w życiu politycznym.
Działania opisane treścią niniejszego modułu dotyczą platformy
Facebook jako sieci społecznościowej o licznych właściwościach
umożliwiających wchodzenie w interakcję społeczno-polityczną.
Uczestnicy szkolenia muszą jedynie posiadać konto na Facebooku i podstawową wiedzę na temat jego funkcjonalności (patrz
Moduł 3).
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Strategia edukacyjna zawarta w niniejszym module jest ściśle
związana z koncepcją Edukacji w obszarze obywatelstwa cyfrowego 2, służącej wyposażeniu osób uczących się w kompetencje
umożliwiające korzystanie z internetu przy jednoczesnym przestrzeganiu okreslonych praw i obowiązków. Z jednej strony strategia ta obejmuje kompetencje cyfrowe, takie jak umiejętność
korzystania z danych i informacji; komunikacji i współpracy; tworzenia treści cyfrowych; przestrzegania zasad bezpieczeństwa; i
rozwiązywania problemów. Z drugiej strony, obejmuje ona kompetencje obywatelskie – partycypację cyfrową, prawa i obowiązki w przestrzeni cyfrowej, prawo w sieci i etykietę w sieci.
Osoby uczące się nabywają wymienione umiejętności, wykonując zadania opisane treścią niniejszego modułu.

2

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true
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Temat 1: Tworzenie strony na Facebooku
Celem niniejszego tematu jest opisanie procesu tworzenia bloga na
Facebooku, zawierającego publiczne treści istotne dla lokalnej grupy
osób uczących się. Blog powstanie jako strona na Facebooku i będzie
prowadzony przez w/w grupę uczestników szkolenia.
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Facebook jest siecią społecznościową o szerokim zasięgu; jej właściwości umożliwiają wykonanie czynności służących utworzeniu bloga.
Niezależnie od powyższego, sieci społecznościowe – takie jak Facebook – są często krytykowane ze względu na problemy związane z
bezpieczeństwem danych lub tolerowanie zjawisk negatywnych, takich jak mowa nienawiści. Grupa osób uczących się powinna korzystać z Facebooka wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich uczestników szkolenia. Jeżeli zgoda ta nie zostanie udzielona,
blog można również założyć z wykorzystaniem takich stron, jak
WordPress, Blogger, Wix, Weebly, Medium lub Ghost.
W porównaniu z innymi stronami internetowymi umożliwiającymi
prowadzenie blogów, Facebook zapewnia możliwość dzielenia się
treścią w internecie z osobami, które obserwują nasz profil. Strona
na Facebooku może być prowadzona przez jedną osobę lub większą
ich liczbę, co zapewnia grupie możliwość tworzenia treści dla całej
społeczności. Treści można tworzyć w postaci postów zawierających
obrazy, sam tekst lub materiały filmowe. Można również tworzyć wydarzenia i zapraszać do uczestnictwa członków społeczności. Użytkownicy mogą reagować na treści „polubieniami” lub komentarzami.
Każda interakcja zwiększa popularność strony.
Strona na Facebooku służy jednakże nie tylko tworzeniu nowych treści, lecz także zarządzaniu podstawowymi informacjami. Użytkownicy mogą zapoznać się z informacjami na temat grupy, która stworzyła daną stronę oraz z krótkimi opisami i danymi do kontaktu;
znajdą tu również link do strony internetowej grupy. Podobnie jak w
wypadku profili prywatnych, istnieje możliwość dodania zdjęcia profilowego i zdjęcia w tle. Kolejnym plusem strony na Facebooku jest
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struktura informacji, gwarantująca wysoką użyteczność – użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie sprawdzić lokalizację treści.
Struktury nawigacji wewnętrznej prowadzą do danych do kontaktu,
do krótkich opisów i do wydarzeń organizowanych przez osoby prowadzące stronę. Nowe artykuły publikowane są bezpośrednio na
stronie startowej – dzięki temu po wejściu na stronę użytkownik zawsze otrzymuje najnowsze treści. Minusem stron na Facebooku jest
ich semantyczna jednorodność.

9

Oznacza to, że model nadawca-odbiorca nie został jeszcze w pełni
przekształcony do postaci modelu nadawca-nadawca. Nie został
osiągnięty poziom semantyki pożądany w sieciach społecznościowych. Mimo że użytkownicy mogą odpowiadać na posty umieszczane na Facebooku, temat jest definiowany przez podmiot (przez
firmę) za pośrednictwem posta. Niezależnie od powyższego, klient
może również publikować opinie lub zadawać pytania grupie, która
stworzyła stronę.

Wskazówki dla osób uczących się:
Na stronie pomocy Facebooka:
https://www.facebook.com/help/
można znaleźć wsparcie w obszarze wielu elementów opisanych w niniejszym module.
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Konceptualizacja strony jako mapy umysłu (poziom łatwy)
Czas pracy: 45-90 minut
Miejsce i format zajęć
Praca w grupie w sali wykładowej lub podczas spotkania wirtualnego, prowadzona lub moderowana przez prowadzącego. Grupie należy udostępnić flipczart lub tablicę, na których powstanie
mapa umysłu. W środowisku wirtualnym można korzystać z takich narzędzi, jak Miro-Mindmap, Zoom, Wisemapping, Xmind
lub Semantik.
Główne założenia
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• Omówienie tematu głównego strony
• Omówienie powiązań z tematami politycznymi lub kwestiami
o charakterze publicznym lub lokalnym
Krok 1 – pytania i odpowiedzi
Prowadzący spisuje podstawowe pytania związane z konceptualizacją strony. Przykładowe pytania:
• Na jakim aspekcie lokalnym powinna skoncentrować się nasza strona (ulica, sąsiedztwo, wieś, miasto, region, krajobraz...)?
• Jakie tematy powinniśmy poruszać (sprawy polityczne, problemy bieżące, kwestie kulturowe, problemy mieszkańców...)?
• Jakiego rodzaju treści będziemy publikować na stronie (teksty, zdjęcia, materiały filmowe, podcasty, linki – decyzję należy podjąć z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych osób
uczących się)?
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Krok 2 – tworzenie mapy myśli
Następnie prowadzący moderuje grupową dyskusję związaną z
pytaniami. Prowadzący lub jedna z osób uczących się spisuje
wszystkie pomysły i wyniki. Po zakończeniu dyskusji prowadzący
fotografuje lub zapisuje mapę umysłu w postaci zdjęcia cyfrowego i rozsyła ją do wszystkich uczestników. Mapę myśli można
również stworzyć z wykorzystaniem określonych aplikacji, takich
jak Miro-Mindmap, Zoom, Wisemapping, Xmind or Semantik.
Przykład mapy myśli jako podstawowej struktury strony na Facebooku:
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Tworzenie strony na Facebooku (poziom łatwy)
Czas pracy: 45 minut
Miejsce i format zajęć
Za pierwszy etap tworzenia strony na Facebooku odpowiada
grupa; następnie strona jest uzupełniana o informacje opisowe i
elementy pracy własnej, przy ewentualnym wsparciu ze strony
prowadzącego.
Główne założenia
• Przypisywanie ról związanych z prowadzeniem strony
• Podział pracy związanej z prowadzeniem strony na Facebooku
• Dodawanie informacji do strony na Facebooku
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Krok 1 – pierwszy etap tworzenia strony
Najpierw prowadzący tworzy stronę na Facebooku, klikając kolejno przyciski „Utwórz” i „Strona”.
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Teraz należy wprowadzić informacje początkowe. Prowadzący
wprowadza nazwę strony, wybiera kategorię i dodaje krótki opis,
uzależniony od decyzji podjętych uprzednio przez osoby uczące
się.
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Następnie prowadzący dodaje do strony wszystkie osoby uczące
się, przypisując im rolę administratorów – należy przewinąć w
dół menu z lewej strony, kliknąć kolejno przyciski „Ustawienia” i
„Role na stronie”, a następnie wprowadzić nazwy użytkownika/
imiona wszystkich osób uczących się.
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Administratorzy zarządzają wszystkimi aspektami strony. Mogą publikować i wysyłać wiadomości Messengerem w imieniu strony, reagować na komentarze i je usuwać, publikować treści z Instagrama na
Facebooku, tworzyć reklamy, sprawdzać, kto opublikował post lub
komentarz, oglądać treści narzędzia Facebook Audience Insights (Statystyka odbiorców) i przypisywać role na stronie.
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Krok 2 – dalszy opis
Teraz stronę należy uzupełnić o dodatkowe informacje, by zapoznać odwiedzających z jej treścią i założeniami. Informacje
można dodawać, klikając przycisk „Uzupełnij informacje o stronie”.
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Część danych, o podanie których prosi Facebook (np. numer telefonu lub godziny pracy) można pominąć – są bardziej przydatne dla stron biznesowych. Warto jednak podać adres mailowy, bardziej szczegółowy opis oraz ogólną lokalizację.
Zdjęcia profilowe i w tle można zmienić, klikając ikonkę aparatu
fotograficznego.
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Następnie prowadzący moderuje dyskusję grupową, w ramach
której przydzielane są zadania związane z dodawaniem wymienionych informacji. Prowadzący zapisuje decyzje grupy i przekazuje osobom uczącym się odpowiednią informację.
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Tworzenie treści (poziom łatwy)
Czas pracy: 45-90 minut
Miejsce i format zajęć
Po utworzeniu strony i uzupełnieniu informacji dodatkowych
osoby uczące się proszone są o stworzenie pierwszego posta w
oparciu o wyniki pierwszej dyskusji w grupie.
Główne założenia
• Tworzenie treści na stronę na Facebooku
• Prezentacja i omówienie treści
Krok 1 – tworzenie treści
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Zaleca się wybranie osoby, która stworzy pierwszy post oficjalnie
uruchamiający stronę. Jest to post powitalny, ogólnie opisujący
cel powstania strony. Facebook oferuje możliwość przypięcia posta na osi czasu – ten post będzie zawsze widoczny u góry strony.
Następnie wszyscy uczestnicy pracują na własnych komputerach, tworząc własne posty. Posty mogą obejmować teksty i treści innego typu: zdjęcia, materiały filmowe, podcasty lub treści
łączące różne formaty. Początkowo uczestnicy powinni tworzyć
treści na własnym komputerze. Tekst należy następnie skopiować i wkleić w odpowiednie pole na Facebooku; zdjęcia należy
zapisywać w formacie .jpg, materiały filmowe lub odcinki podcastów w formacie .mp4. Uwaga: osoby uczące się nie powinny publikować treści autorstwa osób trzecich bez uzyskania ich zgody.
Jeżeli uczestnicy będą potrzebowali czasu, by opracować treść
bardziej złożoną, rolą prowadzącego jest zapewnienie im takiej
możliwości.
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Krok 2 – prezentacja treści
Wszystkie osoby uczące się kolejno przedstawiają wyniki swojej
pracy grupie, która zatwierdza ich treść lub zgłasza konieczność
wprowadzenia zmian. Prowadzący moderuje dyskusję.
Krok 3 – publikacja treści
Osoby uczące się klikają kolejno przyciski „Utwórz post” i „Opublikuj”.
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Po kliknięciu przycisku „Nastrój/ Aktywność” do posta można dodać emotikony; po kliknięciu przycisku „Zdjęcie/ film” do posta
można dodać zdjęcie lub film.
Po uzupełnieniu strony o informacje i treść kolejnym etapem jest
dotarcie do odwiedzających/ gości.
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Temat 2: Dzielenie się treścią i komentowanie
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Po utworzeniu strony na Facebooku trzy powiązane z nią działania służą dzieleniu się treścią utworzoną poprzednio na stronach
zewnętrznych; linkowaniu treści zewnętrznych na stronie; i
uczestnictwu w dyskusjach związanych z powyższymi tematami.
Jak wspomniano we wstępie do poprzedniego tematu, użytkownicy mediów społecznościowych mogą zachowywać się niewłaściwie; do takich zachowań należą mowa nienawiści lub dyskryminacja. Do założeń niniejszego tematu należą: uwrażliwienie
osób uczących się na istnienie wymienionych problemów, oraz
przekazanie im wiedzy na temat korzystania z sieci społecznościowej zgodnie z zasadami obywatelstwa cyfrowego. Zasady te
oznaczają powstrzymywanie się od obrażania innych, publikowania informacji jako faktów bez podawania źródeł oraz publikowania materiałów chronionych prawem autorskim. Osoby
uczące się należy zachęcać do publikowania własnych treści, oraz
do uprzejmych i odpowiedzialnych zachowań.
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Konceptualizacja strategii docierania do odbiorców (poziom łatwy)
Czas pracy: 45 minut
Miejsce i format zajęć
Praca grupowa w sali wykładowej lub podczas spotkania wirtualnego, prowadzona lub moderowana przez prowadzącego. Grupie należy udostępnić flipczart lub tablicę, na których powstanie
mapa umysłu. W środowisku wirtualnym można korzystać z takich narzędzi, jak Miro-Mindmap.
Głównie założenia
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• Omówienie pożądanego zasięgu strony
• Omówienie pożądanych powiązań z innymi stronami lub grupami na Facebooku/ innymi stronami w internecie
Krok 1 – pytania i odpowiedzi
Prowadzący zapisuje podstawowe pytania dotyczące konceptualizacji strategii budowania zasięgu. Przykładowe pytania:
• Jakie osoby/ jakich użytkowników Facebooka może zainteresować nasza strona (lokalnych mieszkańców, osoby o
określonych zainteresowaniach, inne strony lub grupy na
Facebooku)?
• Czy należałoby skontaktować się bezpośrednio z wybranymi odbiorcami – np. decydentami?
• W jaki sposób można skontaktować się z wybranymi grupami/ odbiorcami (za pośrednictwem Facebooka, pocztą
elektroniczną, telefonicznie, osobiście)?
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• Czego oczekujemy od wymienionych odbiorców (odwiedzin na stronie, obserwowania strony, komentowania,
oceny treści, zapewniania efektu zwielokrotniania zasięgu
strony, działań w świecie realnym)?
• Które funkcjonalności Facebooka mogą nam pomóc w realizacji powyższych celów (organizacja wydarzeń, dzielenie
się zdjęciami)?
Krok 2 – tworzenie mapy umysłu
Następnie prowadzący moderuje grupową dyskusję związaną z
pytaniami. Prowadzący lub jedna z osób uczących się spisuje
wszystkie pomysły i wyniki w postaci mapy umysłu. Po zakończeniu dyskusji prowadzący fotografuje lub zapisuje mapę umysłu w
postaci zdjęcia cyfrowego i rozsyła ją do wszystkich uczestników.
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Przykładowa mapa umysłu:
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Dzielenie się treścią i nawiązywanie kontaktu (poziom średni)
Czas pracy: 45-90 minut
Miejsce i format zajęć
Praca własna na podstawie instrukcji wynikających z rezultatów
poprzedniego zadania; możliwość udzielania dodatkowych
wskazówek
Założenia główne
• Dzielenie się treścią ze strony na innych stronach lub w innych
grupach
• Linkowanie treści zewnętrznych na stronie
• Tworzenie wydarzeń
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Krok 1 – podział pracy
W oparciu o rezultaty poprzedniego zadania prowadzący moderuje dyskusję grupową, w ramach której sprawiedliwie przydzielane są zadania związane z docieraniem do wybranych odbiorców lub ich grup. Każdej osobie uczącej się należy przydzielić zadanie związane ze zwracaniem się do określonej grupy odbiorców. Przydzielając zadania, należy uwzględnić umiejętności i preferencje uczestników.
Krok 2 – Działania służące docieraniu do odbiorców
W oparciu o przydział zadań, wszyscy uczestnicy szkolenia podejmują działania na rzecz dotarcia do odbiorców, a następnie
przedstawiają grupie sprawozdanie z efektów podjętych działań.
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Dzielenie się treścią:
Utworzonym postem można podzielić się, naciskając odpowiedni przycisk poniżej posta. Postem można podzielić się również z inną grupą lub stroną na Facebooku. W ten samym sposób
można dzielić się treścią z innych stron lub grup na własnej stronie.
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Tworzenie wydarzeń:
U góry strony na Facebooku znajduje się zakładka „Wydarzenia”,
pod którą znajdują się wszystkie wydarzenia zorganizowane dotychczas przez stronę – pod tą zakładką można również utworzyć
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nowe wydarzenie.
Tworząc wydarzenie, należy podjąć decyzję o jego formacie
(online/ offline [bezpośrednio]), jak również o potencjalnie komercyjnym charakterze wydarzenia.
By przyciągnąć uwagę do strony na Facebooku, zaleca się na początek zorganizowanie darmowego wydarzenia online. Funkcjonalność Facebooka umożliwia połączenie z innymi aplikacjami
(np. Zoom), zapewniającymi możliwość wygenerowania udostępnianej odbiorcom transmisji na żywo.
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Uzupełniając szczegółowe dane wydarzenia, zapewniamy odbiorcom przejrzystą informację na jego temat.
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Komentowanie i dyskusja (poziom trudny)
Czas pracy: ciągły
Miejsce i format zajęć
Praca własna po otrzymaniu wytycznych od prowadzącego
45 minut
Główne założenia
• Omówienie wytycznych w zakresie moderowania, komentowania i dyskutowania w środowisku cyfrowym
• Ćwiczenie moderowania, komentowania i dyskutowania na
stronie na Facebooku
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Krok 1 – wytyczne do komentowania i dyskutowania
Prowadzący powinien rozpocząć zajęcia od przedstawienia ogólnych zasad moderowania, komentowania i dyskutowania na Facebooku. W omawianym przykładzie pod naszym pierwszym
postem pojawił się już komentarz.
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Na tym przykładzie można nauczyć się uprzejmej reakcji na komentarz – po jego „polubieniu” rozpoczynamy dyskusję z osobą
odwiedzającą stronę, klikając przycisk „odpowiedz”.
Z drugiej strony osoby uczące się powinny być przygotowane na
reagowanie na komentarze zawierające treści dyskryminujące.
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W takich wypadkach należy jednoznacznie zareagować; do pożądanych reakcji należy przejrzyste wyjaśnienie, dlaczego żadne
formy mowy nienawiści i dyskryminacji nie będą tolerowane.
W poważniejszych przypadkach – takich jak ten w podanym przykładzie – komentarz można usunąć, klikając trzy kropki po prawej stronie posta, a następnie opcję „Usuń”.
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Zaleca się również dodanie komentarza wyjaśniającego, dlaczego komentarz został usunięty.
Krok 2 – moderowanie, komentowanie i dyskutowanie
Po odbyciu dyskusji wszystkie osoby uczące się są proszone o
moderowanie, komentowanie i dyskutowanie na stronie, zgodnie z powyższymi wytycznymi. W większych grupach zaleca się
odpowiednie zaplanowanie działań, aby każdy z uczestników
miał szansę na przejęcie odpowiedzialności za moderowanie, komentowanie i dyskutowanie przez siedem kolejnych dni.
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Wnioski
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Oparte na tradycyjnych koncepcjach obywatelstwa, obywatelstwo cyfrowe wymaga jednakże adaptacji do kontekstu cyfrowego. Sieci społecznościowe – takie jak Facebook – to tylko
jedno z licznych obliczy świata cyfrowego, w którym użytkownicy
są w sposób swoisty łączeni i wchodzą w interakcję społeczną.
Ogólne kompetencje korzystania z technologii cyfrowej powinny
łączyć umiejętności efektywnego korzystania z przestrzeni cyfrowej i krytycznej refleksji na jej temat, czyli rozpoznawania przejawów dyskryminacji, mowy nienawiści i zagrożeń dla danych
osobowych. Dynamiczny rozwój technologiczny wymusza nieustanną aktualizację umiejętności cyfrowych, które można rozwijać w procesach ciągłej edukacji w świecie cyfrowym. Celem niniejszego modułu – oraz pozostałych modułów – All4Inclusion
jest motywowanie seniorów do korzystania z przestrzeni cyfrowej w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
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Dodatkowe źródła i materiały
• Książka “Digital Citizenship in Schools” autorstwa Mike’a Ribble’a,
opisująca koncepcję obywatelstwa cyfrowego w służbie edukacji.
-> Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should Know. Wydanie III (dostępna wersja elektroniczna). Eugene: International Society for Tech in Ed (EBLSchweitzer).
• Publikacja “Being Digital Citizens” (Enging Isin i Evelyn Ruppert(,
wyjaśniająca koncepcję obywatelstwa cyfrowego
-> Isin, Engin; Ruppert, Evelyn (2015): Being digital citizens. London, New York: Rowman & Littlefield International. Dostępna w
wersji elektronicznej pod adresem http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051473.
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• Artykuł w dzienniku New York Times na temat filmu “The Social Dilemma”, ukazującego negatywne strony sieci społecznościowych,
w tym Facebooka:
-> https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-social-dilemma-review.html
• Zbiór materiałów dydaktycznych na temat obywatelstwa cyfrowego na stronie Rady Europy:
-> https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
• Publikacja “Social Media and Political Participation: Are Facebook,
Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?” (Robin
Effing, Jos van Hillegersberg i Theo Huibers), zawierająca krytyczną
refleksję na temat powiązań sieci społecznościowych z partycypacją polityczną:
-> https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-233333_3
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