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Wydawnictwa zwarte
1. Domagała-Kręcioch, Agnieszka : Niedostosowanie społeczne uczniów a
niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Kraków : Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. - 194 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 179-190
Spis treści: Rozdział I. Niedostosowanie społeczne i niepowodzenia szkolne jako
problem społeczno-edukacyjny. 1. Analiza podstawowych pojęć: dostosowanie i
niedostosowanie społeczne, powodzenia i niepowodzenia szkolne. 2. Uczeń wobec
wymogów gimnazjum. 3. Niedosotosowanie społeczne w literaturze pedagogicznej:
objawy niedostosowania społecznego, rodzaje niedostosowania (zahamowanie,
zachowanie demonstracyjno-bojowe, krańcowe formy aspołeczności, zachowania
niekonsekwentne). Uczeń niedostosowany społecznie. 4. Niepowodzenia szkolne w
literaturze pedagoiczno-psychologicznej: przyczyny i fazy niepowodzeń szkolnych.
Rozdział II. Metodologia badań własnych. 1. Problematyka badań. 2. Metody,
techniki i narzędzia badawcze. 3. Teren i organizacja badań.
Rozdział III. Symptomy niedostosowania społecznego w świetle przeprowadzonych
badań. 1. Rodzaje niedostosowania społecznego uczniów szkół gimnazjalnych.
Sygn. 251932 Czytelnia PBW
2. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po
ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza
Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o
Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2012. - 207 s. : il. ; 24 cm
Zawiera m.in: S. 85-120 : Kształtujemy tożsamość gimnazjalisty - lokalno-regionalną,
narodową i europejską / Barbara Chojnacka-Synaszko, Beata Kozieł.
Sygn. 254183 Czytelnia PBW
3. Edukacja w cywilizacji XXI wieku / pod red. Anny Buchner-Jeziorskiej i Marii
Sroczyńskiej; Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - Kielce :
Wyższa Szkoła Umiejętności, 2005. - 477, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
Zawiera m.in.: Stosunek młodzieży gimnazjalnej do osób w wieku senioralnym:
przebieg i wyniki badań, stosunek młodzieży do osób starszych w aspekcie płci i
wieku / Agata Jopkiewicz.
Sygn. 240173 Czytelnia PBW
4. Famuła-Jurczak, Anita : Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju : studium empiryczne
na przykładzie gimnazjum "wirtualnego" / Anita Famuła-Jurczak. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2010. - 193, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 187-193
Sygn. 247102 Czytelnia PBW

5. Gindrich, Piotr : Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży
gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr
Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 313
s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 295-304.
Sygn. 250204 Wypożyczalnia PBW
6. Iłendo-Milewska, Agnieszka : Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka
Iłendo-Milewska. - Warszawa : Difin, 2009. - 195, [3] s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 188-195
Sygn. 246491 Czytelnia PBW
Sygn. 246492252894 Wypożyczalnia PBW
7. Kołodziejska, Elżbieta : Jacy jesteśmy? : gimnazjaliści o sobie, rodzicach i
nauczycielach / Elżbieta Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie
"Żak", cop. 2007. - 335 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 311-322
Sygn. 243553 Wypożyczalnia PBW
8. Konarzewski, Krzysztof : Reforma oświaty : podstawa programowa i warunki
kształcenia / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
- 225, [7]s. ; 24 cm. - Bibliogr. s.[224]-225
Zawiera m.in.: Wykroczenia gimnazjalistów - skąd się biorą i jak im zapobiegać.
Nasilenie wykroczeń. Geneza wykroczeń według dyrektorów i nauczycieli. Struktura
wykroczeń ;
Sygn. 238649 Czytelnia PBW
9. Lewicka-Zelent, Agnieszka : Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży
gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. - Lublin : Wydawnictwo UMC-S, 2012. 129 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 107-114
Sygn. 252701 Czytelnia PBW
10.
Oblicza Internetu / redakcja naukowa Marek Sokołowski. - Elbląg : Instytut
Informatyki Stosowanej PWSZ , 2004. - 296 s. : rys.,wykr. ; 21 cm
Zawiera m.in.:
S. 293-304 : Gimnazjalista w sieci - wpływ Internetu na rozwój
społeczny młodzieży / Małgorzata Jabłonowska, Joanna Szylko-Kwas.
Sygn. 241076 Wypożyczalnia PBW
11.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : konteksty edukacji, rehabilitacji i
funkcjonowania społecznego. T. 1, Artykuły słuchaczy studiów podyplomowych
"Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
Edycja 1" prowadzonych w ramach projektu "Benild - doskonalenie świętokrzyskich
kadr oświaty" / red. Mirosław Rutkowski ; [Uniwersytet Jan Kochanowskiego w
Kielcach]. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012. - 599,
[1] s. : il. ; 24 cm
Zawiera m.in.: Opinie gimnazjalistów dotyczące osób niepełnosprawnych / Barbara
Tkacz. S. Postawy gimnazjalistów wobec osób niepełnosprawnych / Barbara
Kanicka. Gotowość młodzieży gimnazjalnej do integracji społecznej z
niepełnosprawnymi rówieśnikami / Monika Saternus. Gotowość młodzieży
gimnazjalnej do integracji społecznej z niepełnosprawnymi rówieśnikami / Monika
Saternus.
Sygn. 252028 Czytelnia PBW

12.
Palka, Katarzyna : Uwarunkowania aspiracji życiowych uczniów gimnazjów
wiejskich i miejskich / Katarzyna Palka. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. 271 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 249-256
Sygn. 249000 Czytelnia PBW
Sygn. 249001 Wypożyczalnia PBW

13.
Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda
projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Mikina [i
in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013. - 115 s. : il. ; 24 cm
Sygn. 253626 Czytelnia PBW
Sygn. 253627 Wypożyczalnia PBW
14.
Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward
Hajduk, Paweł Karpińczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. 231 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy ref.
Zawiera m.in.: Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych / Elżbieta
Kołodziejska. Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów / Bogdan
Idzikowski.
Gimnazjaliści między domem a szkołą / Paweł Karpiński. Ramy czasu wolnego
gimnazjalistów / Krzysztof Dziendziura.
Sygn. 243520 Czytelnia PBW
15.
Winogrodzka, Lidia : Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 232 s. : il. ; 25
cm. - Bibliogr. s. 215-224.
Sygn. 243509 Czytelnia PBW
Sygn. 244014 Wypożyczalnia PBW
16.
"Zjawisko agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnacjalnych oraz w
środowisku rodzinnym województwa świętokrzyskiego" / Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. - Kielce :
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2013. - 24, [2] s. : il. ; 20x20 cm
Sygn. 254759 Czytelnia PBW
Wydawnictwa ciągłe
17.
Bobrowski, Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży /
Krzysztof Bobrowski // W: „Alkoholizm i Narkomania”. - 2007, nr 3, s. 267-287
18.
Bobrowski, Krzysztof : Używanie substancji psychoaktywnych i inne
zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem
życia / Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2005, nr 1/2, s. 27-38
19.
Borucka, Anna : Życie w szkole oczami uczniów / Anna Borucka, Joanna
Raduj, Agnieszka Pisarska // „Remedium”. - 2013, nr 11, s. 4-5
Wypowiedzi gimnazjalistów na temat codziennego życia w szkole. Relacje uczniów
dotyczące zachowań problemowych ich rówieśników. Wskazówki, które mogłyby
pomóc nauczycielom w ich pracy wychowawczej.

20.
Bochnia, Beata : Postawy gimnazjalistów wobec zróżnicowań społecznych /
Beata Bochnia
// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2007, nr 1, s. 41-44
Przekonania, uczucia i zachowania młodzieży we współczesnym świecie. Badania.
21.
Denst-Sadura, Aleksandra : Czego potrzebuje gimnazjalista? / Aleksandra
Denst-Sadura
// „Głos Nauczycielski”. - 2011, nr 25, s. 16
Czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka związane z zachowaniami gimnazjalistów na
podstawie raportu z trzyletnich badań nad zachowaniami warszawskich
gimnazjalistów przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie.
22.
Drachal, Halina : Co wiemy o swoich uczniach? / Halina Drachal // „Głos
Nauczycielski”. - 2010, nr 12, s. 7
Zachowania problemowe (agresja, przemoc, wykroczenia, używanie substancji
psychoaktywnych) wśród gimnazjalistów - raport o warszawskich gimnazjach.
23.
Fitrzyk, Elżbieta : Zaburzenia w zachowaniu gimnazjalistów w opinii
nauczycieli / Elżbieta Fitrzyk // „Nowa Szkoła”. - 2014, nr 1, s. 33-42
Przedstawienie wyników badań, których celem było uzyskanie informacji na temat
zaburzeń w zachowaniu uczniów gimnazjum, ich trudności szkolnych i rodzinnych
oraz oceny możliwości udzielania im pomocy. W badaniu wzięło udział 115
nauczycieli z sześciu szkół (środowisko wiejskie i miejskie).
24.
Gorący, Alicja : Zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej / Alicja
Gorący, Mirosław Mikicin // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2010, nr 11, s. 2224
25.
Jakubowska, Iwona : Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska
// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2010, nr 6, s. 29-31
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas pierwszych
Gimnazjum w Kożuchowie.
26.
Jakubowska, Iwona : Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez
gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2013, nr 4, s. 38-44
Skuteczność działań mających zapobiegać sięganiu po papierosy przez młodzież.
Badania.
27.
Kozera-Mikuła, Patrycja : Gimnazjalista u progu dorosłości / Patrycja KozeraMikuła // „Wychowawca”. - 2014, nr 6, s. 21-23
Bunt nastolatków w okresie adolescencji oraz ważna rola nauczycieli i rodziców.
28.
Kwiecień, Sylwia A. : Grzeczność językowa młodzieży / Sylwia A. Kwiecień //
„Język Polski w Gimnazjum”. - 2004/2005, nr 4, s. 84-90
29.
Łoskot, Małgorzata : "Biję, bo mam takie nerwy!" / Małgorzata Łoskot // „Głos
Pedagogiczny”. - 2012, nr 44, s. 8-10

Agresywne zachowania gimnazjalistki w stosunku do kolegów, koleżanek i matki.
Naprawcze działania pedagoga szkolnego
30.
Moczoń, Mariola : Szkoła z charakterem - kształtowanie systemu wartości
gimnazjalistów / Mariola Moczoń // „Meritum”. - 2007, nr 1, s. 38-41
Zawiera etapy budowania "Szkolnego dekalogu postaw i zachowań"
31.
Ostaszewski, Krzysztof : Większe ryzyko, mniejsza ochrona - sytuacja
psychospołeczna gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski // „Remedium”. - 2011, nr
6, s. 1-3
Wybrana część wyników trzyletnich badań warszawskich gimnazjalistów
skoncentrowanych na analizie czynników ryzyka oraz czynników chroniacych
związanych z zachowaniami problemowymi młodzieży.
32.
Rafałowicz, Wioletta : Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? /
Wioletta Rafałowicz // „Wychowawca”. - 2010, nr 10, s. 19
33.
Tejszerski, Romuald : W gimnazjum - jak na polu minowym / Romuald
Tejszerski // „Gazeta Szkolna”. - 2010, nr 15/16, s. 10-11
Badania "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami
problemowymi warszawskich gimnazjalistów"
34.
Tłuściak-Deliowska, Aleksandra : Przekonania normatywne gimnazjalistów
dotyczące dręczenia szkolnego / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // „Szkoła
Specjalna”. - 2014, nr 1, s. 18-29
35.
Wiczkowski, Krzysztof : Gimnazjaliści o wulgaryzmach / Krzysztof Wiczkowski
// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2000, nr 9, s. 42-46
Język gimnazjalistów.
36.
Wójcik, Magdalena : Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież? /
Magdalena Wójcik // „Serwis Informacyjny Narkomania”. - 2010, nr 4, s. 36-41
Omówienie wyników badań warszawskich gimnazjalistów, mające na celu
sprawdzenie, czy takie czynniki jak wsparcie przyjaciół, posiadanie mentora, zajęcia
sportowe są czynnikami chroniącymi czy zwiększającymi ryzyko zachowań
problemowych (przemoc, wykroczenia, używanie substancji psychoaktywnych,
problemy szkolne).
Dostęp online:
http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/124,Czynniki-ryzyka-czy-czynniki-chroniacemlodziez
37.
Wójcik, Magdalena : Środowiskowe czynniki zachowań problemowych
młodzieży gimnazjalnej / Magdalena Wójcik, Anna Rustecka-Krawczyk //
„Remedium”. - 2009, 1, s. 6-7
38.
Zgierska, Milena : Czy grzeczność jest potrzebna współczesnym
gimnazjalistom? / Milena Zgierska // „Polonistyka”. - 2011, nr 9, s. 46-50

