
Bezpieczeństwo w internecie : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu:

Portale, serwisy

Chroń dziecko w sieci : serwis edukacyjny
Profilaktyka zagrożeń w sieci – wskazówki dla rodziców, programy.
http://www.dzieckowsieci.pl/ 

Strona projektu „Bezpieczne interneciaki”
Zawiera m.in.: aktualności, wypowiedzi specjalistów, Kodeks Dobrych Praktyk. 
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/ 

Książka

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w internecie : poradnik dla nauczycieli
Cyberprzemoc - zapobieganie i  zwalczanie, problematyka plagiatu, nadużywanie internetu
przez dzieci i młodzież, treści szkodliwe w internecie. 
https://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenstwo-w-internecie-
poradnik-dla-nauczycieli.pdf 

Artykuły

Promujemy bezpieczeństwo w sieci
Część serwisu „Bezpieczna szkoła” prowadzonego przez MEN, poświęcona bezpieczeństwu
w sieci. Zawiera: scenariusze lekcji, akty prawne, materiały.
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-w-
sieci/informacje/ 

Bezpieczeństwo w internecie
Przedstawiono  poszczególne  aspekty  bezpieczeństwa  w  internecie  m.in.  ochrona  przed
spamem, ochrona dziecka, bezpieczne zakupy, prawo autorskie. Dodano przydatne linki.
http://lelewel.poznan.pl/bezpieczenstwo-w-internecie/ 

10 przykazań bezpieczeństwa w internecie
Zagrożenia w internecie i jak się przed nimi chronić.
http://di.com.pl/10-przykazan-bezpieczenstwa-w-internecie-55998 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży 
http://spczastary.edu.pl/bezpieczenstwo-w-internecie.html 

Bezpieczeństwo w internecie : czy możemy czuć się bezpieczni?
Blog prowadzony przez młodzież  i  zawierający  wpisy  o niebezpieczeństwach spotykanych
w internecie (trojany, wirusy komputerowe).
https://bezpieczenstwowinternecie.wordpress.com/ 
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Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczne  korzystanie  z  gier  komputerowych,  materiały  dla  rodziców  i  uczniów  (wykaz
linków do filmów). 
http://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/bezpieczenstwo-w-internecie/ 

Bezpieczeństwo w internecie : odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
Zaburzenia  związane  z  długotrwałym  korzystaniem  z  internetu  oraz  korzystaniem  z  gier
komputerowych,  symbole  systemu PEGI,  wskazówki  dla  rodziców,  bezpieczne  korzystanie
z mediów społecznościowych.
http://www.sp2.pulawy.pl/ped_7.pdf 

Bezpieczeństwo w internecie
Różne artykuły na temat bezpiecznego korzystania z sieci.
https://nto.pl/tag/bezpieczenstwo-w-internecie 

Bezpieczeństwo w internecie 
Najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z internetu, gdzie szukać pomocy, zwalczanie
wirusów komputerowych, krzyżówka.
http://zpokrzywaczka.pl/wp-content/uploads/2016/03/Gazetka_DBI2016.pdf 

Bezpieczny  internet  :  program  profilaktyczny  realizowany  w  Bibliotece  Pedagogicznej
w Chełmie / Ewa Wojas
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, scenariusz zajęć dla dzieci, konkurs plastyczny.
http://cyfrowa.bpchelm.pl/Content/1015/Ewa%20Wojtas.%20Bezpieczny%20internet.
%20Biblioteka%20Aktywna%202011%20nr%201.pdf 

Scenariusze zajęć

Twoje bezpieczeństwo w internecie
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/#pomysl-na-
lekcje 

Zestawienie bibliograficzne

Bezpieczeństwo w internecie : zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych,
artykułów z czasopism oraz dokumentów elektronicznych wydanych do 2017 roku / oprac.
Beata Cieślińska
http://www.sosw3.bydgoszcz.pl/dokumenty/Rybski/2017_18/biblioteka_pedagogiczna/bezp
-w-sieci.pdf 
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Bibliografia (2012-2019)
Bibliografia  stanowi  uzupełnienie  zestawienia  bibliograficznego  wymienionego  powyżej.
Materiały  są dostępne w czytelni  (cz),  wypożyczalni  (w)  lub w księgozbiorze  podręcznym
wypożyczalni (P) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.
Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki:

1. Jak zachować się w internecie : netykieta i cyberbezpieczeństwo dla najmłodszych /
[tekst Alicja Żarowska-Mazur]. - Warszawa : Wydawnictwo Dragon, copyright 2019.
P 120574 P, w 120625

2. Bądź  bezpieczny w cyfrowym świecie :  poradnik  bezpieczeństwa IT  dla  każdego /
Marcin Pieleszek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2019.
P 120604

3. Cyberbezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  :  realny  i  wirtualny  problem  polityki
bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017.
w 119845

4. Cyfrowy  świat  seniora  :  bezpiecznie  w  internecie  /  Alicja  Żarowska-Mazur.  -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
P 118264

5. Prywatność  w  internecie  :  postawy  i  zachowania  dotyczące  ujawniania  danych
prywatnych  w  mediach  społecznych  /  Łukasz  Kołodziejczyk.  -  Warszawa  :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
w 74036

Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

1. Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9,
s. 48-51

2. Bezpiecznie(j) w sieci? / Barbara Smoter.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 1-3

3. Bezpieczny internet / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47

4. Cyberbezpieczeństwo w szkołach : skuteczne strategie działania / Aneta Wilk, Adam
Stępiński.// W: Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach,
wyzwania  współczesnej  edukacji,  kompetencje  cyfrowe,  kompetencje  społeczne
nauczycieli. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. - s. 362-374
cz 121078

5. Cyberprzestrzeń  jako  pole  walki  /  Krzysztof  Gawkowski.//  W:  Cyberkolonializm.  -
Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. - S. 157-190
cz 120279
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6. Cybersecurity and the Internet of Things / Christopher Biedermann.// Zagadnienia
Informacji Naukowej. - 2016, nr 2, s. 22-36

7. Cyberwojna : bezgraniczne niebezpieczeństwo / Marek Górka.// W: Bezpieczeństwo
w świecie  przedstawionym  a  kultura  bezpieczeństwa.  -  Toruń  :  Adam  Marszałek,
2016. - S. 234-251
cz 119332

8. Czy cyfrowa panika jest uzasadniona? / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 1,
s. 24-26

9. Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena
Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji",
s. 3-5

10. Dane  :  złoto  naszych  czasów  /  Krzysztof  Gawkowski.//  W:  Cyberkolonializm.  -
Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. - S. 119-156
cz 120279

11. Kontrola  rodzicielska,  czyli  jak  zapobiegać  dostępowi  do  treści  niepożądanych  /
Marcin Kozłowski.//  Biblioteka w Szkole.  -  2013,  nr  5,  dod.  "Biblioteka -  Centrum
Informacji", s. 9-10

12. Rodzice wobec zagrożeń i  bezpieczeństwa dzieci  i  młodzieży  w cyberprzestrzeni  /
Sylwester Bębas.// Ruch Pedagogiczny. - 2017, nr 1, s. 49-57

13. Stwórzmy  koalicję!  :  scenariusz  spotkania  z  dziećmi  i  nauczycielami  w  ramach
Dzielnicowego  Dnia  Bezpiecznego  Internetu  dla  szkół  podstawowych  /  Agnieszka
Kownatka-Ruszkowska,  Edyta  Mruk.//  Biblioteka  w  Szkole.  -  2013,  nr  5,  dod.
"Biblioteka - Centrum Informacji", s. 20-21

14. Zagrożenia  i  korzyści  w  pracy  z  komputerem  i  internetem  :  scenariusz  zajęć  na
godzinę wychowawczą / Michał Luberda.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod.
"Biblioteka - Centrum Informacji", s. 17-18

Polecane czasopisma publikujące artykuły o bezpieczeństwie w internecie
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Biblioteka w Szkole
https://www.bibliotekawszkole.pl/ 

2. Dyrektor Szkoły
http://www.dyrektorszkoly.pl/
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3. Niebieska Linia
http://www.niebieskalinia.pl/149-czasopismo

4. Remedium
http://www.remedium-psychologia.pl/ 

5. Wychowawca
http://www.wychowawca.pl/

6. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

5

http://www.zycieszkoly.com.pl/
http://www.wychowawca.pl/
http://www.remedium-psychologia.pl/
http://www.niebieskalinia.pl/149-czasopismo

