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alkoholowe; Dostępność napojów alkoholowych; Postawy wobec alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych; Polska młodzież na tle innych krajów Europy; Podsumowanie; Obyczaj
alkoholowy w młodym pokoleniu w świetle badań jakościowych; Cel badania; Metoda i
materiał badawczy; Wyniki; Stosunek do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
Towarzyski przymus picia; Doświadczenia alkoholowe; Zakupy alkoholu; Alkohol w różnych
sytuacjach; "Imprezy" - czyli prywatki młodzieżowe; Puby; Dyskoteki; Koncerty zespołów
młodzieżowych; Imprezy sportowe; Wycieczki szkolne; Pytania badawcze w świetle wyników
pilotażu; Refleksje nad wynikami; Młodzież a starsi w świetle wyników badania ankietowego
gospodarstw domowych; Cel badania; Metoda i materiał badawczy; Wyniki; Alkohol w
biografiach respondentów; Inicjacja alkoholowa; Różne zdarzenia alkoholowe; Kwestia
alkoholu w poglądach respondentów; Normy wieku inicjacji alkoholowej; Edukacja młodzieży
w zakresie alkoholu; Normy wieku dotyczące prywatek i wyjazdów wakacyjnych;
Samokontrola w piciu alkoholu; Przymus picia i samotne picie we współczesnym obyczaju;
Przekonania na temat alkoholu; Podsumowanie; Wnioski i rekomendacje. Załącznik: ESPAD
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14. Dębski, Maciej : Spożywanie alkoholu przez gdańskich uczniów / Maciej
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24. Izdebski, Paweł : Temperamentalne uwarunkowania i konsekwencje zespołu
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Omówienie wyników badań dotyczących pomiaru używania substancji psychoaktywnych
przez młodzież.

40. Malczewski, Artur : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
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Europie / oprac. MAR // „Remedium”. - 2009, nr 5, s. 12
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zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej: tendencje zmian w latach 19902002 / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // „Alkoholizm i Narkomania”. 2004, nr 1/2, s. 29-43
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