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 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne 

zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012. 

 Sygn. CzytR  239168, WypRz 239169 

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez 

młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). 

Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych 

ludzi w  ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną  

i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko  

o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach. 

Autor monografii przedstawił  szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu  

wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. 

Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania 

polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały 

wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady 

online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). 

Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, 

w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną. 

 

 Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - 

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. 

 Sygn. CzytR 235936, WypRz 236008 

Tematem niniejszej książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna 

wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo 

uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, 

którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za 

pośrednictwem internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce 

przedstawiono liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego 

sprawców i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji internetowej oraz metody 



profilaktyki i interwencji  

w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i 

pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka. 

 

 Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla 

rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : 

"Salwator", 2011.  

Sygn. WypRz 236658 

Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem 

 z mediami. Telewizor, komputer, Internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na 

co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania 

nowoczesnych mediów. 

W książce poruszane są m.in problemy: 

-Internet placem zabaw 

-Second Life – drugie życie mojego dziecka                                                                                           

-cybermobbing 

-pornografia w Internecie 

-moje dziecko pisze blog 

-wirtualni przyjaciele 

-telefon komórkowy – towar pierwszej potrzeby 

-portale społecznościowe – współczesne targowisko próżności? 

-uzależnienie od gier komputerowych 

-na zakupy do „WWW”. 
 

 Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie 

zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : 

Uniwersytet Warszawski, 2014.  

Sygn. CzytR 243325, WypRz  243326 

Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji 

rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o 

charakterze eksperymentalnym, w którym rejestrowano realne zachowania 

adolescentów: wysyłanie bądź usuwanie kompromitującej rówieśnika wiadomości. Wyniki 

przeprowadzonych badań wskazują na znaczenie obecności świadków aktów 

cyberprzemocy, aktywizacji różnych form empatii: afektywnej i poznawczej, oraz 



osobistych doświadczeń z cyberprzemocą jako istotnych moderatorów w procesie 

elektronicznej agresji rówieśniczej online. Znacząca większość aktów tego typu dokonuje 

się w obecności audytorium, które wzmacnia lub ogranicza wiktymizację ofiary. Specyfika 

kontaktu zapośredniczonego przez komputer sprawia, że świadkowie łatwiej stają się 

sojusznikami agresorów niż w warunkach kontaktu bezpośredniego. To uzasadnia 

poszukiwanie efektywnych oddziaływań prewencyjnych ukierunkowanych na 

potencjalnych świadków agresji elektronicznej. Efektem programu są praktyczne wnioski 

dla działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji elektronicznej. 

 

 Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, 

Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : 

Uniwersytet Jagielloński, 2010  

Sygn. CzytR 243123 

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży zawiera doskonałe porady dla rodziców, uczniów 

 i nauczycieli na temat tego, jak sobie radzić z mniej lub bardziej poważnymi incydentami 

cyberprzemocy oraz jak zapobiegać pojawieniu się takich problemów. To bardzo cenne 

wsparcie w walce z tym stosunkowo nowym problemem. Dan Olweus, Uniwersytet w 

Bergen, Norwegia Autorki przeanalizowały ostatnie odkrycia naukowe w tej dziedzinie, 

wykorzystując także badania przeprowadzone wśród ponad 3500 uczniów szkół 

gimnazjalnych, internetowe projekty badawcze, doświadczenia z wykorzystaniem portali 

społecznościowych oraz dane pochodzące z wywiadów grupowych z ofiarami 

cyberprzemocy, osobami ją stosującymi i ich rodzicami. Książka stanowi opis najlepszych 

technik prewencyjnych i strategii pozwalających skutecznie walczyć z przemocą szkolną 

prowadzoną kanałami elektronicznymi. 

 

 Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 

2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła 

Biznesu, 2012.  

Sygn. WypRz 241057 

Wynikiem procesu utechnicznienia polskiego społeczeństwa i jego informatyzacji są 

pierwsze pokolenia Polaków wychowujące się przy pełnym dostępie do multimediów  

i cyberprzestrzeni. Fakty te mają doniosłe znaczenie pedagogiczne, bowiem równolegle 



do rodziców, bądź innych członków rodziny, na małe dziecko oddziałuje niekontrolowany 

przekaz medialny o silnym nasyceniu barw, dźwięków i bardzo małym interwale zmian. 

Autorzy prezentowanej pracy zajmują się tą tematyką od wielu lat. Jej wynikiem jest 

ponad 600 szkoleń przeprowadzonych dla nauczycieli, pedagogów, księży, kuratorów, 

katechetów i rodziców na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, 

podlaskiego  

i lubelskiego, a także setki konsultacji pedagogicznych (głównie dla rodziców dzieci w 

wieku szkolnym). Doświadczenia tych spotkań „zderzone” z praktyką profilaktyki i terapii 

zaburzeń oraz nałogów infoholicznych zachęciły autorów do przygotowania tego 

opracowania – skierowanego głównie do nauczycieli i pedagogów ze szkół podstawowych 

oraz studentów kierunku pedagogika. 

 

 Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, 

zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 

2014. 

 Sygn. CzytR 242411 , WypRz 242622 

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod 

wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz 

bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i 

młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia dla ich aktualnego 

oraz przyszłego rozwoju psychicznego i społecznego (np. więzi koleżeńskie), a także 

rozwoju moralnego (zachowania nieetyczne). Internet jest bowiem również narzędziem 

bardzo niebezpiecznym, narzędziem np. przemocy psychicznej. Autor ukazuje przyczyny, 

skutki oraz informacje, jak zapobiegać tej patologii w rodzinach i w szkołach 

 

 Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : 

"Akapit", 2013.  

Sygn. CzytR 241063, WypRz 240654 

Nowe media (media telematyczne) m.in. komputer, Internet, telefon komórkowy zmieniły 

sposób funkcjonowania człowieka. Niosą one wiele dobrego, ale budzą też szereg obaw  

i kontrowersji. Są niewątpliwie wspaniałym wynalazkiem. Ze swej natury nie są ani 

http://ksiegarnia.pwn.pl/szukaj/0/dzieci.html


dobre, ani złe. Ich charakter zależy od tego, do czego służą człowiekowi. Dzięki 

dostępowi do Internetu możliwe stało się funkcjonowanie człowieka w dwóch 

alternatywnych światach - realnym i wirtualnym. Oba światy dają możliwość prezentacji 

własnych poglądów, rozwijania zainteresowań czy też nawiązywania kontaktów, ale w 

zupełnie innych warunkach. Cyberświat rządzi się bowiem bardziej liberalnymi prawami, 

większą swobodą wypowiedzi i prawie niczym nieskrępowaną wolnością jednostki. 

Anonimowość cyberprzestrzeni łagodzi ryzyko związane z działaniami w niej 

podejmowanymi. Postęp technologiczny zmienił nie tylko ludzkie przyzwyczajenia, ale 

również sposób, w jaki dochodzą do głosu patologie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zebrali i przygotowali do druku teksty badaczy i 

praktyków licznych środowisk akademickich i innych instytucji Polski oraz krajów 

europejskich. Poszczególni Autorzy podejmują niezmiernie ważkie, nowe i jednocześnie 

bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspektów patologii w 

wirtualnym świecie. Czynią bardzo ciekawe, rzetelne i przydatne analizy, w kontekście 

podstaw teoretycznych, przyjętych założeń metodologicznych i przeprowadzonych badań 

zarówno w kraju, jak i za granicą.  
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Adnotacje treściowe na podstawie recenzji Wydawców 

 


