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Książki

Zagrożenia cyberprzestrzeni : kompleksowy program dla pracowników służb społecznych / 
redakcja Joanna Lizut. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 
2014

Artykuły z czasopism

BAL Ewelina, BIAŁONOGA-GOSIK Maria : Agresja w sieci – cyberbulling : zagrożenie dla młodego 
pokolenia // Biuletyn Edukacji Medialnej. – 2014, [nr] 1, s. 20-32

BEKIER Irena : Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach uczniów szkół podstawowych // Przegląd 
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2015, R. 8, nr 2, s. 313-322

BROSCH Anna : Media społeczne jako przestrzeń przemocy rówieśniczej // Kognitywistyka i Media w 
Edukacji. – 2014, nr 1, s. 23-35

CZEKAJ Fryderyk : Cyberbezpieczeństwo a cyberprzestępczość : kilka uwag na temat wyzwań 
współczesnego użytkownika Internetu / FryderykCzekaj // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła 
Informatyki,Zarządzania i Administracji w Warszawie. – 2016, T. 14, z. 4, s. 24-34

DZIEMBOWSKI Robert, SZOSTAK Robert : Child grooming w świetle polskiego prawa karnego / /Studia 
Prawnoustrojowe. – 2013, [T.] 19, s. 37-51

KASPRZAK Wojciech Andrzej, OPALSKA Agata : Grooming zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci w 
cyberprzestrzeni // Zeszyty Naukowe Collegium Balticum.- 2016, s. 91-99

KNOL-MICHAŁOWSKA Kamila : Świadkowie cyberbullyingu : między obojętnością a reakcją // Dziecko 
Krzywdzone.- 2013, Vol. 12, nr 1, s. 111-120

KONASZEWSKI Karol, PRYMAK Tomasz : Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y // 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, R. 56, nr 10 (2016), s. 31-39.

KOZIEJ Sławomir : (Nie)wiedza rodziców gimnazjalistów na temat zagrożeń internetowych //Media i 
Społeczeństwo.- 2015, Nr 5, s. 153-160

KULESZA Joanna : Cyberagresja u bram //Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : 
polityka,cywilizacja, historia. – 2016, [nr] 3, s. 26-30
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OLCZYK Arkadiusz : Cyberbullying w ocenie moralnej  // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 
2015, [T.] 43 , s. 83-98

PLICHTA Piotr, PYŻALSKI Jacek : Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard 
tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne = The involvement of students with 
specialeducational needs in traditional and online gambling and other risk behaviours  // 
Niepełnosprawność : półrocznik naukowy. – 2016, Nr 24 s. 222-242

RZEPA Teresa : Cyberbullying z perspektywy nastolatków i ich rodziców = Cyberbullying from the 
perspectiveof teenagers and their parents // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.Sectio 
J, Paedagogia-Psychologia. – 2015, Vol. 28, [z.] 2, s. 19-34

SZAJDA Agnieeszka : Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego // Biuletyn Edukacji 
Medialnej. – 2014, [nr] 2, s. 56-71

SZEWCZYK-KOWALEWSKA Irena : Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych 
uczniów // Nowa Szkoła. – 2017, R. 72[73], nr 5, s. 24-35

WALAT Wojciech : Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy // Edukacja, 
Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy. – 2015, nr 4, s. 191-196

ZELLMA Anna : Aktywność nauczyciela religii w przeciwdziałaniu agresji elektronicznej wśród młodzieży //
Studia Elbląskie. – 2014, T. 15, s. 333-343

ZELLMA Anna : Co to jest cyberbullying? // Katecheta : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom 
nauczania religii. – 2015, R. 59, nr 11, s. 59-60

ZELLMA Anna : Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy wśród dzieci i 
młodzieży :możliwość czy utopia? // Studia Warmińskie. – 2014, T. 51, s. 203-216
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BORKOWSKA Anna, MACANDER Dorota : System reagowania w szkole na ujawnienie 
cyberprzemocy. [dostęp 24.04.2019]. Dostępny w: 
https://www.sportosporto.pl/Archiwa/Przemoc/cz.VI.pdf

Przedstawiono procedurę, zawierającą zasady postępowania pracowników szkoły w sytuacji ujawnienia 
cyberprzemocy. Jest podpowiedzią, jak i kiedy nauczyciel (dyrektor szkoły) powinien reagować wobec uczniów
(ofiar,sprawców i świadków), o czym powinni dowiedzieć się rodzice.

Cyberprzemoc – cyberdzieci. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w: 
http://www.bursa1.poznan.pl/fotki/file/Cyberdzieci%20-%20cyberprzemoc%20pdf.pdf

O pokoleniu Z, o formach cyberprzemocy i cyberstalkingu.

DOMASZEWICZ Zbigniew : Cyberbullying : plaga internetowej przemocy. [dostęp 24.06.2019]. 
Dostępny w: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3901940.html 

Dzieci same zadają cyberprzemoc. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w: 
https://info.wiara.pl/doc/1022240.Dzieci-same-zadaja-cyberprzemoc

Streszczenie wyników Raportu Norton Online Family, dotyczącego cyberprzemocy w 24 krajach.

FENIK Katarzyna : Psychologiczne aspekty cyberprzemocy. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w: 
http://www.sppniewy.szkolnastrona.pl/download/psychologiczne-aspekty-cyberprzemocy.pdf

Przedstawiono: jak rozumieć cyberprzemoc, doświadczenie cyberprzemocy w życiu dziecka, dziecko sprawcą 
cyberprzemocy oraz jak dzieci wyrażają potrzeby związane z interwencją.

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Stalking - cień zła?. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w: 
https://deon.pl/inteligentne-zycie/dziecko/stalking-cien-zla,1281

Przedstawiono zjawisko obsesyjnego prześladowania albo molestowania skierowane bezpośrednio do osoby 
będącej ofiarą. Przyczyny stalkingu. Relacja sprawca - ofiara. Przeciwdziałanie. 
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KNOL Kamila, PYŻALSKI Jacek : Mobbing elektroniczny : analiza rozwiązań profilaktycznych i 
interwencyjnych // Dziecko Krzywdzone [online]. – 2011, nr 1, s. 68-82.  [dostęp 24.06.2019]. 
Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5710/1/5.pdf

Analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych stosowanych wobec aktów agresji, realizowanych za 
pomocą telefonów komórkowych czy Internetu, do jakich dochodzić może w grupach rówieśniczych.

KONOPKA Iwona : Zagrożenia cyberprzestrzeni – materiały dla rodziców. [dostęp 24.06.2019]. 
Dostępny w: http://www.spn.nieporet.pl/pliki/konferencja/zagrozenia_cyberprzestrzeni.pdf

O zagrożeniach (m.in. o cyberprzemocy) jakie napotyka młody człowiek w Internecie oraz o zasadach 
bezpiecznego korzystania z niego.

LOTOS Agnieszka : Zjawisko przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem nowych technologii 
informacyjnych. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w:
.http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/przemoc_r_wie_nicza_z_wykorzystaniem_nowych_technologi
i_informacyjnych.pdf

Przedstawiono analizę badań, w których nacisk został położony na przemoc rówieśniczą z wykorzystaniem 
nowych technologii informacyjnych, m. in. takich jak: dręczenie, straszenie, obrażanie przez telefon 
komórkowy, smsy, emaile, komunikatory typu gg; umieszczanie w Internecie i rozsyłanie obraźliwych i 
krzywdzących dla innych zdjęć, filmików, informacji.

MALESZ Joanna : Cyberbullying - przemoc w nowoczesnej oprawie. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny
w: http://psychika.net/2012/01/cyberbullying-przemoc-w-nowoczesnej.html

W artykule omówiono m.in. formy agresji elektronicznej np. (flaming, cyberstalking), skutki i 
przeciwdziałanie cyberprzemocy.

MATUSZEWSKA Katarzyna : Cyberprzemocy mówimy nie! : scenariusz lekcji wychowawczej : [dla
klasy Vi szkoły podstawowej]. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w:   http://www.edukacja.edux.pl/p-
17888-cyberprzemocy-mowimy-nie-scenariusz-lekcji.php

MATYJA Magdalena : Stop-cyberprzemocy-scenariusz-uroczystosci szkolnej. [dostęp 24.06.2019]. 
Dostępny w: 
http://www.edukacja.edux.pl/p-8528-stop-cyberprzemocy-scenariusz-uroczystosci.php

PODLEWSKA Justyna, SOBIERAJSKA Weronika : Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. 
Analiza przepisów prawnych. Doświadczenia Helpline.org.pl. [dostęp 24.04.2019]. Dostępny w: 
http://www.sportosporto.pl/Archiwa/Przemoc/cz.V.pdf

Opis  działań, doświadczeń i porad prawnych Helpline.org.pl – zespołu powołanego do przeciwdziałania i 
powstrzymywania przemocy wobec dzieci i młodzieży przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej.

SOSIŃSKA Agnieszka : Jak edukować by zwalczać przemoc? // Niebieska Linia. – 2015, nr 2. [dostęp
24.06.2019]. Dostępny w:  http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5590-jak-
edukowac-by-zwalczac-przemoc

Definicja cyberprzemocy. Wskazówki do zapobiegania cyberprzemocy. Propozycja do nabycia bezpłatnego 
poradnika dla nauczycieli pt. "Bądź bezpieczny w sieci". 

SREBRO Wacław : Cyberprzemoc - pokrętna droga do poszukiwania szczęścia / Wacław Srebro -
[dostęp 24.06.2019]. Dostępny w:   
http://sppt.edunet.tarnow.pl/res/SPPT_0/cyberprzemoc_wyk_kon.pdf

Materiały z XIV Miejskiej Konferencji w Tarnowie "Cyberprzestępstwo – nowym wyzwaniem wychowawczym”

STUŁA Aleksandra : Przemoc i cyberprzemoc : poradnik dla rodziców uczniów szkół 
ponadpodstawowych. [dostęp 24.06.2019]. Dostępny w: 
http://www.ornontowice.edu.pl/www/sites/default/files/Poradnik%20dla%20rodzic%C3%B3w%20uczni
%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadpodstawowych%20ISBN%20978-83-63267-14-8.pdf

Poradnik przedstawia porady dla starszej młodzieży i dorosłych.
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