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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Kirwil, Lucyna : Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo. 
Część 2, Częściowy raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród 
dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. – Warszawa : SWPS – EU Kids Online - 
PL., 2011. – 47 s. 
Dostęp on-line:  http://eprints.lse.ac.uk/46445/1/PolandReportPolish.pdf 

 
2. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. – 

Warszawa : Difin, 2013. – 192 s. : il. ; 23 cm. – (Engram). – Bibliogr. przy 
pracach 
Spis treści: Cz. I. Rodzina w mediach. Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas: 
Wirtualna relacja eurosieroty z eurorodzicem. Komunikacja w rodzinie drogą mediów 
elektronicznych. Sylwia Seul: Specyfika twórczości blogowej dziewcząt i chłopców. 
Anita Kozłowska: Falsyfikacja jednostki ludzkiej na przykładzie kreowania wizerunku 
mężczyzny w komercyjnej reklamie telewizyjnej. Ewa Łaskarzewska: Medialny 
wizerunek osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Iwona Ulfik-Jaworska, Małgorzata 
Dziuba: Korzystanie z pornografii i internetowej a oczekiwania wobec przyszłego 
małżeństwa. Cz. II. Rodzina w mediach. Małgorzata Sitarczyk: Dzieciństwo przed 
telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli. Agata 
Siwek-Szczepanik: Młode pokolenie - uzależnione od mass mediów? Anna Siudem: 
Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu wśród młodzieży. 
Ireneusz Siudem: Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy 
osobowości gracza. Beata Miechowicz: Uzależnienie od Internetu - przegląd badań 
empirycznych uwzględniający cechy społeczno-demograficzne. 
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie  
Sygn. 254386 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 

 
3. Uczeń we współczesnej szkole : problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej / 

pod red. Zdzisława Ratajka. – Kielce : Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, 2005. – 340 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. 
Zawiera: Internet - zagrożenie czy szansa dla współczesnego dziecka (uwagi i opinie) 
/ Kinga Chwastek. 
Sygn. 241578 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia
  

4. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. – 
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. – 
143 s. ; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. 
Prezentacja wyników badań nt. różnych zachowań szkodliwych dla zdrowia dzieci i 
młodzieży przeprowadzonych wśród uczniów (w wieku 11-18 lat) pochodzących z 
województwa łódzkiego i studentów łódzkich uczelni (w wieku 19-28 lat). Badania 
dotyczyły zażywania środków psychoaktywnych, zachowań zdrowotnych w 
kontekście percepcji postaw rodzicielskich, uzależnienia od Internetu.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Czytelnia 
Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Magazyn-parter 



 
Wydawnictwa ciągłe 
 

5. Bukrejewska, Iwona Bożena : Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców. 
W: Wychowanie na Co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 11-16 
Środki masowego przekazu - socjologia - badanie - Polska - 21 w. 
Czas wolny od pracy ucznia - badanie - Polska - 21 w. 
Uczniowie szkół podstawowych - socjologia - badanie - Polska - 21 w. 
Czas wolny od pracy - badanie - Polska - 21 w. 
Rodzice - socjologia - badanie - Polska - 21 w. 
Edukacja medialna 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia 

 
6. Delmanowicz, Grzegorz : Internet a życie rodzinne. W: Wychowawca. – 2009, 

nr 9, s. 20-24 
Wychowanie do dojrzałego korzystania z Interetu. Zagrożenia w sieci. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia 

 
7. Knol-Michałowska, Kamila : Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń 

w Internecie. W: Studia Edukacyjne. – 2012, nr 23, s. [301]-327 
Przegląd badań podejmujących kwestię wykorzystywania Internetu przez dzieci i 
młodzież oraz dorosłych, postrzegania korzyści i zagrożeń z tym związanych oraz 
podejmowanych przez dorosłych działań na rzecz zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa. Przegląd wybranych inicjatyw, realizowanych w Polsce przez 
organizacje i instytucje zajmujące się problemem bezpieczeństwa w Sieci, 
skierowanych do rodziców/opiekunów. Przeanalizowano między innymi, jakiego 
rodzaju treści i materiały dedykowane są tej grupie docelowej oddziaływań 
edukacyjnych. Dogłębnej analizie poddano wskazówki udzielane dorosłym, dotyczące 
sposobu postępowania z dziećmi korzystającymi z Internetu. Podjęto próbę 
wskazania obszarów potrzeb edukacyjnych rodziny i modelowego zakresu 
tematycznego przedsięwzięć dedykowanych rodzicom i opiekunom. 
Dostęp on-line: 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5913/1/studia_eduk_23_s_3
01-328.pdf 

 
8. Kowalczuk, Piotr : Posługuję się myszą i klawiaturą. W: Wychowawca. – 2009, 

nr 9, s. 25 
Czy podstawa programowa nadąża za uczniem ? Umieszczone w podstawie treści 
dla edukacji wczesnoszkolnej nie odpowiadają faktycznej znajomości komputera 
przez dzieci. Refleksje autora na podstawie raportów z badań: "Rodzice wobec 
zagrożeń dzieci w Internecie" oraz badań przeprowadzonych w ramach działalności 
Fundacji "Dzieci niczyje" dotyczących zagrożeń w sieci. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia 

 
9. Kroker, Natalia : O zagrożeniach w sieci. W: Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. – 2015, nr 10, s. 33-37  
Internet jako źródło informacji, komunikacji oraz miejsce zagrożeń. Przykłady 
zagrożeń (m.in. cyberprzemoc, seksting). Edukowanie rodziców jako sposób na 
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 



10. Krzyżak-Szymańska, Ewa : Wychowanie dzieci do korzystania z nowych 
mediów. – (Na uzależnienia behawioralne). W: Remedium. – 2015, nr 9, dod. 
s. 1-2 
Przedstawienie najważniejszych zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych 
mediów przez dzieci oraz praktyczne wskazówki dla rodziców. Funkcje mediów w 
życiu dziecka. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 
11. Lewandowska, Karolina : Zagrożenia w Internecie - wiedza i doświadczenia 

dzieci i ich rodziców : wyniki badań empirycznych. – (Zagrożenia dzieci w 
Internecie). W: Dziecko Krzywdzone. – 2005, nr 13, s. 88-100 
Wyniki badań pokazujących skalę ryzykownych zachowań dzieci w Internecie, a także 
stan wiedzy dzieci i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci 
internetowej. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytelnia 
Pedagogiczna  

 
12. Miszczak Justyna, Miszczuk Aleksandra : Jak dzieci i ich rodzice postrzegają 

Internet. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 10, s. 46-48 
Artykuł zawiera omówienie ankiety skierowanej do przedszkolaków i ich rodziców, 
m.in. na temat poziomu bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni oraz zagrożeń i 
zalet korzystania z Internetu.  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 
13. Musioł, Marcin : Pedagogizacja medialna rodziny. W: Chowanna. – T. 2 

(2007), s. 114-129 
Cele i formy pedagogizacji rodziny. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 
14. Rostkowska, Małgorzata : Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? W: Meritum. – 

2011, nr 2, s. 62-64 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 
15. Sierpniak, Agnieszka : Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z 

Internetu. W: Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 34-42. 
Autorka artykułu porusza następujące zagrożenia płynące z korzystania z Internetu: 
psychomanipulacja, zachęta do pornografii, ksenofobii, rasizmu, cyberbullingu, czyli 
cyberprzemocy. Uświadamia zagrożenie grooming’iem. Zwraca uwagę na 
konieczność wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa młodym internautom poprzez 
stosowanie oprogramowania filtrującego, kontroli rodzicielskiej nie tylko elektronicznej 
ale też fizycznej, osobistej. 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Czytelnia  

 
16. Szubielska, Magdalena : O oczywistych i nieoczywistych zagrożeniach 

wynikających ze spędzania czasu przed szklanym ekranem przez dzieci. W: 
Katecheta. – 2015, nr 11, s. 103-107 
Edukacja medialna małego dziecka. Rola rodzica jako przewodnika po świecie 
mediów. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytelnia 
Pedagogiczna  

 



17. Wojtasik, Łukasz : Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie. – 
(Cyberprzemoc). W: Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 90-99 
Na podstawie badania zrealizowanego w 2008 r., którego celem było uzyskanie 
informacji odnośnie wiedzy, doświadczeń i postaw rodziców wobec zagrożeń 
związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytelnia 
Pedagogiczna  

 
Przydatne linki 
 
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych 
https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf 
 
Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia  z perspektywy opiekunów / 
oprac. Michał Feliksiak. W: Komunikat z badań CBOS. – 2015, nr 110, s. 1-10  
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_110_15.PDF 
 
Dzieci on-line w oczach rodziców 
https://webcontrol.pl/art/dzieci_online_w_oczach_rodzicow.pdf 
 
Dziecko w Internecie 
http://www.dzieckowinternecie.com.pl/index.php/strony-poswiecone-bezpieczenstwu-
dzieci-w-internecie 
 
Raport: Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu 
https://www.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/edukacja/przeciwAgresji/cyber
przemoc/Raport_Bezpieczenstwo_dzieci_korzystajac_ch_z_Internetu.pdf 
 
Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe 
http://docplayer.pl/4748251-Rodzice-dzieci-i-zagrozenia-internetowe.html 
 
 
 
 
 


