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1. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem
polityki bezpieczeństwa - Marek Górka - Warszawa : Difin, 2017
Doświadczenie autorów publikacji w zakresie
cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie
z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam
niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów
pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania
w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne
rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak
i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne
na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy.

2. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja - Sylwia Agnieszka Galanciak Kraków : Impuls, 2015
Pod koniec XX wieku zaszły dwa procesy: konwergencja mediów
cyfrowych oraz połączenie komputerów w sieci. Sprawiły one,
że powstały równoległe do świata naturalnego cyberprzestrzeń
i rzeczywistość wirtualna.
Przez ,,cyberprzestrzeń" (cyberspace) zwykło się rozumieć
w węższym znaczeniu słowo ,,Internet", a w szerszym - przestrzeń
tworzoną przez komputery i łączące je sieci. Chociaż określenie to
wciąż uważa się za nowoczesne, jego historia ma już kilkadziesiąt
lat.
Czytelnik usiłujący zgłębić problematykę pogranicza pedagogiki
i technologii informacyjno-komunikacyjnych przypomina żeglarza
poruszającego się szlakiem wysp znanych niewielu.
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3. Edukacja i człowiek w czasach technologii szanse, nadzieje
i zagrożenia - red. Wojciech Ratajek - Wrocław : Centrum Inicjatyw
i Wydawnictwo Via Ferrata, 2018.
Technologie zmieniły świat, w którym żyjemy, a co ważniejsze,
w sposób istotny wpływają na nasze środowisko i zachowania
społeczne, komunikację i wzajemne relacje. Korzystanie z ich
możliwości zmienia również samego człowieka, jego zwyczaje,
system wartości, kody kulturowe, język i wrażliwość. Jest to
działanie z opóźnionymi skutkami. Nikt do końca nie wie jaki
świat dziś budujemy i czy mamy nad nim nadal kontrolę. Stąd
tak wielkie wyzwanie dla edukacji, która może pomóc uczynić
ten świat przyszłości lepszym. Obecnie wydaje się, że szkoła
w niewielkim stopniu wyznacza sobie rolę przewodnika i lidera
tych zmian.

4. Bullying : przemoc rówieśnicza w szkole - reż. Marcin Wołkowicz [Piaseczno] : Multieducatio.pl, [2018]
Seria filmów “Przemoc niejedno ma imię” dotyczy nowych form
przemocy w szkole i sposobami radzenia sobie z nimi. W filmach
szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim
jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna
się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona
przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara
się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o
zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej.
Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z w/w
formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda
porozumienia bez przemocy.

5. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym Yalda T. Uhls - Kraków : IUVI, 2016
Twoje dziecko wcześniej nauczyło się obsługiwać tablet niż
zawiązywać buty?
A teraz więcej czasu spędza w sieci niż z Tobą?
Jeśli tak, to jesteś cyfrowym rodzicem, czy tego chcesz, czy nie. I
pewnie czujesz się trochę zagubiony, może nawet przerażony tym,
jak dużo miejsca w życiu Twojego dziecka zajmują media
społecznościowe i życie w sieci. Książka „Cyfrowi rodzice” jest dla
Ciebie!
„Cyfrowi rodzice” są wyważonym i świetnie napisanym
poradnikiem dla rodziców e-dzieci.
www.dbp.wroc.pl
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1. Uzależnienia 2.0: dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom Adam Alter - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Oderwij wzrok od smartfona i dowiedz się, dlaczego to takie
trudne!
Żyjemy w epoce uzależnień. Obsesyjnie sprawdzamy, czy
pojawiła się nowa wiadomość w naszej skrzynce mailowej, nowy
wpis na Facebooku albo polubienie na Instagramie. Godzinami
oglądamy kolejne odcinki seriali i filmiki na YouTube’ie. Ale przede
wszystkim, średnio przez trzy godziny każdego dnia wpatrujemy
się w ekrany naszych smartfonów. Prawie połowa z nas nie
wyobraża sobie bez nich życia, a dzieci wychowane w świetle
ekranów mają kłopoty z budowaniem więzi z rówieśnikami
w świecie rzeczywistym.

2. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie - Manfred
Spitzer - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza
Literatura Inspiruje, 2016.
Intensywne korzystanie z mediów prowadzi do utraty empatii
i umiejętności traktowania innych z szacunkiem. Wyobcowanie
powoli staje się problemem całych społeczeństw. A ciemne strony
sieci – mobbing, oszustwa i przestępczość internetowa – są
ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Dawniej internet
służył swobodnej wymianie informacji. Dziś zamienił się
w światową dzielnicę czerwonych latarni i potwora inwigilacji.
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3. Dzieci ekranu - Nicholas Kardaras - Warszawa : CeDeWu, 2018
TO WSTRZĄSAJĄCA ARGUMENTACJA, ŻE TECHNOLOGIA
MA OGROMNY WPŁYW NA MÓZGI DZIECI - I TO WCALE NIE
POZYTYWNY. Wszyscy je widzieliśmy: dzieci hipnotycznie
wpatrzone w jarzące się ekrany w restauracjach, na placach
zabaw i w domach naszych przyjaciół - a ich liczba wciąż rośnie.
Oświetlone przez jarzący się blask buzie - dzieci ekranu - mnożą
się niczym wirtualna plaga. Lecz za jaką cenę? Czy jest to
jedynie nieszkodliwa rozrywka lub chwilowy szał, coś jak
cyfrowe hula-hop?

4. Komputerowy ćpun - Krzysztof Piersa, - Warszawa : MUZA SA, 2015
„OCD-10” – to nie jest nazwa kolejnej gry komputerowej, ale
numer klasyfikacyjny na międzynarodowej liście chorób, za jaką
uznano uzależnienie od grania. Może ono wywołać poważne
zaburzenia psychiczne, takie jak agresja, wyobcowanie ze
środowiska, depresja, a także doprowadzić do licznych
dolegliwości fizycznych.
Ta książka nie jest jednak typowym poradnikiem. Jest
jednocześnie historią życia nałogowego gracza, który skończył
studia, został dziennikarzem, pozostaje w szczęśliwym związku.
Mimo wyobcowania i nałogu wrócił do społeczeństwa, a to niesie
pociechę i nadzieję.

5. Wyłącz, zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu
- Petra Schuhler - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014
Czy to my mamy komputer i Internet, czy też komputer i Internet
mają nas?
Spotkanie ze znajomymi - na czacie, szukanie miłości - na
portalach randkowych, a do tego bogaty świat gier. W jednej chwili
mogę stać się fascynującym rozmówcą, atrakcyjnym towarzyszem
życia, a nawet superbohaterem ratującym świat. W wirtualnym
świecie łatwo zafałszować rzeczywistość albo ulec urokowi
pozornie bezproblemowego życia. Może więc wyłącz zanim będzie
za późno?
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1. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki,
zapobieganie w rodzinach i w szkołach - Stanisław Kozak - Warszawa :
Difin, 2014.
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.

2. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych,
społecznych i technologicznych - red. Agnieszka Ogonowska - Kraków :
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
Edukacja medialna to zadanie ogólnospołeczne, ponieważ
wszyscy obywatele są użytkownikami i beneficjentami różnych
technologii, które wykorzystują we wszystkich kluczowych sferach
własnego życia. […] Współczesna cywilizacja medialna niesie
ze sobą nie tylko szanse, ale również liczne zagrożenia dla
rozwoju, zdrowia, a nawet życia człowieka.
Jedynie na drodze edukacji do nowych technologii, poprzez nie
i dla nich jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom,
a w rezultacie budować solidne fundamenty dla społeczeństwa
obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa
demokracji komunikacyjnej.
www.dbp.wroc.pl
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3. Technopłynność : człowiek w epoce internetu: technopłynny umysł Tonino Cantelmi - Kraków : Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew",
2015
Według Autora - włoskiego badacza uzależnień od internetu
i wpływu technologii cyfrowej na ludzki umysł - w zawrotnym
tempie zdążamy w kierunku "nieustającego społeczeństwa",
które traci zdolność wyłączenia się. Trwa przy klawiaturze,
twittując, udostępniając informacje w dzień i w nocy, w dni
powszednie i świąteczne, w domu i w biurze, co może być
początkiem potężnego uzależnienia od "połączenia się". (...)
Podstawową cechą technpłynnych kontaktów społecznych jest
wszechobecność technologii w każdej relacji i jej wyraźna
technicyzacja budują nową formę ralacji: połączenie.

4. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy - oprac.
Mariusz Jędrzejko - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek
: Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017
Sam problem cyberprzestrzeni, obecności w niej pokolenia
najmłodszych nie jest zagadnieniem, które można po prostu
rozstrzygnąć, rozwiązać, zniwelować. Takie ewentualne próby
byłyby przejawem naiwności i braku kontaktu z rzeczywistością.
Lektura książki daje nieodparte wrażenie, że istnieje
rzeczywistość, która może nas poprowadzić do najwspanialszych
możliwości rozwojowych. Jednak, pozostawiona bez jakichkolwiek
pedagogiczno-humanistycznych oględzin i aksjonormatywnego
ujarzmienia najprawdopodobniej obróciłaby się przeciwko nam.
- dr hab. prof. AJP Paweł Prüfer

5. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje
dzieci - Manfred Spitzer - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013
Cyfrowa demencja to określenie, którego przed kilku laty użyli
południowokoreańscy lekarze do opisania symptomów
chorobowych - zarówno psychicznych, jak i fizycznych - będących
skutkiem niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych.
Autor, renomowany niemiecki psychiatra i neurobiolog, daje w
swojej książce szczegółowy wgląd w istotę i przyczyny tego
zjawiska. Naukowiec z całą stanowczością wzywa rodziców do
ograniczenia czasu poświęcanego przez dzieci na cyfrową
rozrywkę, aby uchronić je przez popadnięciem w cyfrową
demencję.
www.dbp.wroc.pl
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1. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego - red.
Józef Bednarek/ Warszawa : Difin, 2014
Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjnokomunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło
także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena
tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie
pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu, w pracy
zawodowej i w innych obszarach aktywności człowieka.
Obecnie mamy piąty, największy i najważniejszy przełom
edukacyjny, łączący się z mediami interaktywnymi, z Internetem, z
telewizją cyfrową, z telefonią komórkową. Te urządzenia cyfrowe
zapewniają nie tylko multimedialną i komunikacyjną łączność, ale
także globalny zasięg połączony z interakcyjnością i mobilnością.

2. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej - red. Ewa Janicka Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016
W publikacji podjęto próbę ukazania wpływu Internetu i nowych
technologii na młode pokolenie. Autorzy artykułów skoncentrowali
się przede wszystkim na wskazaniu negatywnych, ale też
pozytywnych aspektów korzystania przez dzieci i młodzież z
mediów cyfrowych. W książce omawiane są m.in. takie tematy,
jak: cyberagresja, wybrane prawno-karne aspekty zwalczania
cyberprzestępczości, destruktywny i konstruktywny wpływ gier
komputerowych oraz aksjologiczny kontekst funkcjonowania
nastolatków w wirtualnym świecie. Autorzy zgodnie podkreślają,
że nowe technologie oraz Internet mogą stać się zarówno źródłem
poważnych problemów młodzieży, jak i szansą na ich
wszechstronny rozwój.
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3. Pułapki nowoczesnych technologii : scenariusze multimedialnych zajęć
profilaktycznych na tablicę interaktywną - Małgorzata Reiter - [Piaseczno] :
Multieducatio.pl, 2017
Opierają się na materiałach filmowych (w jakości
HD) wzbogaconych o interaktywne elementy. Materiał
przeznaczony jest dla nauczycieli jako pomoc dydaktyczna,
odbiorcą są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. Multimedialne zajęcia dostarczają
młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji
psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają z
nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, serwisów
społecznościowych oraz gier komputerowych.

4. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji - red. Sergo
Kuruliszwili - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Książka łączy w jednio analizę aktualnego stanu pedagogiki i
pedagogów oraz wpływu mediów na sytuację w polskiej szkole,
dalekiej od przysłowiowej sielanki… Gwałtowność zmian,
podyktowana olbrzymim skokiem rozwojowym informatyki,
wpływa dezorganizująco i dezinformująco na wszystkich
uwikłanych, choćby pośrednio w proces edukacyjny, ze względu
na niemożność dania równie szybkiej odpowiedzi, co rodzi
frustrację i zniechęcenie, co przyznaje we Wstępie sam Autor

5. Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii
cyfrowych - Mariusz Jędrzejko - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013
Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w
polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej
dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i
ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie
możliwe - pokazać zjawisko głównie z perspektywy
socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria
społeczna, zmiany w mózgach osób nadużywających nowych
technologii, działanie pamięci poddanej "informatycznej melasie",
modelowanie relacji dziecko-technologie cyfrowe.
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