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Książki: 
 

 

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem 

polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa : 

Difin, 2017. 

(Engram) 

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Cyberprzemoc, 

Dzieci, Edukacja medialna, Komunikacja społeczna, Media społecznościowe, 

Młodzież, Rzeczywistość wirtualna, Społeczeństwo informacyjne, 

Uzależnienia medialne, Praca zbiorowa 

Sygnatura: II 169833 

 

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków, do wielu grup czytelniczych, m.in.: do 

nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów oraz samych rodziców, którzy chcą 

pogłębiać swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z nieograniczonym dostępem do 

globalnej Sieci i tym samym chronić dzieci oraz młodzież przed negatywnymi skutkami 

korzystania z niej. Książka składa się z blisko trzydziestu prac różnych autorów umieszczonych 

w czterech rozdziałach: Cyberbezpieczeństwo, „Cyberspołeczeństwo”,  „Cyberzagrożenia i 

„Profilaktyka”.  

 

Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji / red. nauk. Wojciech Kojs, 

Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. 

(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) 

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo publiczne, Edukacja dla 

bezpieczeństwa, Globalizacja 

Sygnatura: II 172076 

 

 

Książka odnosi się do roli i znaczenia edukacji we współczesnym świecie wobec wielorakich 

zagrożeń w globalnej przestrzeni, zarówno: społecznej, kulturowej, gospodarczej, czy wirtualnej. 

Zawiera ponad dwadzieścia artykułów poświęconych różnorodnym aspektom, gdzie ich autorzy 

omawiają znaczenie edukacji w kontekście zapobiegania i zmniejszania rozmaitym 

współczesnym zagrożeniom w odniesieniu do młodego pokolenia. Publikację polecamy 

szczególnie pedagogom, psychologom, nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych. 

 

Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura 

Mamcarza ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. - Radom : Wyższa Szkoła 

Handlowa, 2010. 

Hasła przedmiotowe: Edukacja medialna - materiały konferencyjne, 

Patologia społeczna - zapobieganie - materiały konferencyjne, Środki 

masowego przekazu - a młodzież - materiały konferencyjne, Wychowanie - 

socjologia - materiały konferencyjne 

Sygnatura: II 162895 

Proponowana lektura poświęcona jest massmediom oraz sposobom ich 

użytkowania w dzisiejszym środowisku rodzinno-szkolnym. Książka pomoże zainteresowanym 

rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom przygotowywać dzieci i młodzież do 

odpowiedzialnego, krytycznego, a przede wszystkim roztropnego i mądrego korzystania z 

różnorodnych środków masowego przekazu. 



Czasopisma: 

 

Jak radzić sobie z cyberprzemocą? / Bogna Białecka // Wychowawca. – 

2019, nr 11 s. 30-31.  

 

Autorka opracowania  w swoim artykule zastanawia się nad skutecznością 

edukacji szkolnej w zakresie zwalczania cyberprzemocy.  Analizuje 

stosowane metody walki z przemocą w Internecie, a także proponuje 

wprowadzenie procedur postępowania w przypadku zaistnienia 

cyberprzemocy w palcówkach edukacyjnych. Dodatkowo powołuje się na 

przepisy prawne pozwalające na zwalczanie tego zjawiska. 

 

 

 

 

Nowe media w arteterapii / Aleksandra Chmielnicka – Plaskota, Janina 

Florczykiewicz // Wychowawca. – 2019, nr 11 s. 30-31.  

 

Tematem opracowania jest wykorzystanie nowych mediów podczas zajęć 

z arteterapii. Autorki publikacji wskazują na pozytywne efekty zastosowania 

m. in. malowania światłem, jako środka terapeutycznego. Opracowanie 

polecamy wszystkim nauczycielom, wychowawcą i pedagogom pracującym 

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso // 

Niebieska Linia. – 2018, nr 2 s. 14-17.  

 

Artykuł stanowi  raport z badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

zrealizowanych w 2017 roku odnoszący się do zagadnienia przemocy wobec 

kobiet w sieci. Jak wynika z przeprowadzonych badań to właśnie kobiety są 

bardziej narażone na zjawisko cyberprzemocy. 
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