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   Czasopisma: 
 

1.   Becket A. / Ciemna strona sieci // Forum. 2010, nr  17/18, s. 48-51 
 
   2.  Garstka T. / Goło i wesoło... filmiki w inte rnecie. 
       (Wszystko, co uczniowie  chc ą wiedzie ć o seksie, ale boj ą  
       si ę zapyta ć) // Głos Nauczycielski. 2010, nr 10, s. 12 
       
       Nagrywanie i "wrzucanie" do internetu filmik ów o 
       tre ściach wulgarnych czy z podtekstem seksualnym przez 
       młodzie ż oraz zadania i rola nauczyciela jak zapobiega ć 
       takim zachowaniom. 

 
   3.  Goł ębiowska I. / Cyberprzemoc - zagro żenie dla młodego pokolenia //    
       Wychowawca. 2010, nr 7/8, s. 12-15  
       
       Przemocy w sieci - u życie technologii komunikacyjnych 
       i informacyjnych, wykorzystuj ących elementy internetu 
       np. poczta elektroniczna, czaty, serwisy spo łeczno ściowe  
       i inne, przejawiaj ąca si ę w ró żnych formach min. straszenie,  
       szanta ż, n ękanie słowne, rozsyłanie kompromituj ących zdj ęć i filmów. 
       Młodzie ż jako sprawca przemocy. Przyczyny, formy i skutki     
       cyberprzemocy.   

 
 4. Grabowska A. / Czy Internet jest bezpieczny dla  dziecka? // 
    Problemy Opieku ńczo-Wychowawcze. 2010, nr 1, s. 38-43 

      
       Zagro żenia dla dziecka wynikaj ące z korzystania z Internetu. 
     
    5. Grotecka M., Rzanek K. / Networking jako for ma edukacji  
       i profilaktyki w cyberprzestrzeni - "Ej, a d laczego  
       masz taki dziwny znaczek przy nicku?" - (Zag ro żona młodo ść 
       : innowacyjne formy interwencji społecznej / /Pedagogika     
       Społeczna. 2010, nr 2,s.[159]-167 
 
    6. Juszczyk S. / Fascynacja młodzie ży grami komputerowymi // 
       Edukacja i Dialog. 2010, [nr] 9/10, s.47-51 
        
       Wpływ gier komputerowych na psychik ę dzieci i młodzie ży. 
     
    7. Knoll K. / Agresja elektroniczna - nowe wyzw ania // 
       Remedium. 2010, nr 2, s. 30-31 
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    10.Loch B. / Dziecko i media : (zestawienie bib liograficzne 
       w wyborze) // Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 5, s. 22-23 
 
 
 
 
 
 



 
11. Milata - Troi ńska A. / Edukacja o bezpiecze ństwie w internecie 
   (e - szkoła) // Gazeta Szkolna :aktualno ści. 2010, nr 13/14, 
    s. 20-21 
 
    Aby wspomóc program Bezpieczniejszy Internet, s iec 
    EURYDICE przeprowadziła badanie odno śnie edukacji o 
    bezpiecze ństwie w sieci w europejskich szkołach 
    podstawowych i średnich. 
 
12. Pozdal M. / Uwi ęzieni w sieci // Głos Nauczycielski. 2011, nr 7, s.  11 

 
 13.   Prajsner M. / ABC zachowa ń ryzykownych //Remedium. 2010, nr 6,  
    s. 16-17 
    Zasady bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzie ż z telewizji 
    oraz internetu. 
 
14. Pyzalski J. / Agresja elektroniczna - wirtualne  ciosy, realne rany. 
    Cz. 4 // Remedium. 2010, nr 7/8, s. 6-7 

 
Kasety video: 
 
1. Uwa żaj niebezpiecze ństwo [ Film ] / re ż. Małgorzata Uberna; 
   scen. Małgorzata Uberna.  
 
   Dziesi ęć inscenizowanych widowisk prezentuje skuteczne spos oby  
   zachowania si ę w sytuacjach zagro żenia, z którymi dzieci mog ą  
   si ę spotka ć w domu, w szkole, na ulicach i w grupie rówie śniczej.  
 
2. Wł ącz si ę do gry [ Film ] / re ż. Jacek Urba ński; scen. Anna Urba ńska 
 
   Osiem studyjnych programów ukazuje analiz ę zagro żeń dla zdrowia dzieci 
   i młodzie ży w środowisku szkolnym, w grupie rówie śniczej i w  
   domu rodzinnym. 
 
3. Zwolnij w sieci [ Film ] / scen. Joanna Trynisze wska,  
   Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. 
    
   Dziesi ęć filmów prezentuj ących zagro żenia i korzy ści wynikaj ące 
   z upowszechniania Internetu w edukacji, kulturze  i nauce. 
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