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Książki i fragmenty książek  
 

1. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod 
red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 
2007. - 95 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. 
Spis treści: Uczeń i nauczyciel w aktach szkolnej agresji; Relacja uczeń-nauczyciel w 
szkole - obszar napięć i współpracy; Agresja w szkole jako problem w pracy 
nauczycieli; Filozoficzna kategoryzacja postaw agresywnych na podstawie koncepcji 
Ericha Fromma. Kumulacja bodźców zewnętrznych; Agresja i przemoc wśród 
uczniów gimnazjum w środowisku wiejskim. Sposoby przeciwdziałania i ograniczania; 
Nauczyciele wobec zachowań agresywnych uczniów "Swoich", "Obcych" i 
"Odmiennych"; Agresja i rygoryzm w postawach wychowawczych nauczycieli a 
poziom kompetencji społecznych; Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli 
zagrożonych wypaleniem zawodowym. 
Sygn. 243660 Wypożyczalnia PBW 

 
2. Banasiak, Jan :  Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice 

działania : elementy teorii i metodyki. - Warszawa : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. - 196 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 189-194 
Sygn. 221593 Czytelnia PBW 
Sygn. 221594 Wypożyczalnia PBW 

 
3. Beil, Brigitte : Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są 

wartości? / tł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : "Pax", 2000. - 255, [1] s. ; 20 
cm 
Sygn. 235403 Wypożyczalnia PBW 

 
4. Biała, Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży.  - Warszawa : 

„Fraszka Edukacyjna”, 2006.  –  111 s. 
Zawiera m.in.: agresja w szkole jako problem indywidualny i jako zjawisko społeczne. 
Problemy w zachowaniu dzieci i młodzieży. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z 
zaburzeniami zachowania. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.  
Sygn. 241830 Czytelnia PBW 
Sygn. 241831, 242743, 244431 Wypożyczalnia PBW 

 
5. Dąbrowska Teresa Elżbieta, Wojciechowska-Charlak Teresa : Między 

praktyką a teorią wychowania. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 1996. - 191,1 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera m.in.: s. 47-58: Formy pracy wychowawczej; s. 103-120: Szkoła jako 
środowisko wychowawcze; s. 139-152: Rodzina jako środowisko wychowawcze; s. 
153-173: Trudności wychowawcze. Zawiera także definicje i pojęcia dot. wychowania 
i środowisk wychowawczych oraz trudności wychowawczych według autorów. 



Sygn. 224518 Czytelnia PBW 
 

6. Deptuła, Maria : Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria 
Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s. : il. ; 24 
cm. - Bibliogr. s. 421-439 
Sygn. 252173 Czytelnia PBW 
Sygn. 252174, 252384, 253273, 253274 Wypożyczalnia PBW 

 
7. Dryll, Elżbieta : Trudności wychowawcze : analiza interakcji matka-dziecko w 

sytuacjach konfliktowych. - Warszawa : Wydział Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1995. - 121 s. : wykr. ; 21 cm 
Sygn. 223101-223103 Wypożyczalnia PBW 

 
8. Dyskryminacja, odrzucenie, trudności z integracją / [zespół red. Anna Cegła et 

al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2010. - 96 s. : tab. ; 30 
cm 
Spis treści: Trudności z integracją ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
Inny wygląd – przyczyna kłopotów. Dyskryminacja ucznia ze względu na odmienny 
kolor skóry. Odrzucenie ucznia, który nie dba o higienę osobistą. 
Sygn. 248689 Czytelnia PBW 

 
9. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.5, R-St / [red. prowadzący 

Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna Dryżałowska [et al.]. - 
Warszawa : "Żak" , 2006. - 1124,6 s. : fot., tab. ; 24 cm  
S. 306-327: Rodzina 
Sygn. 242411 Czytelnia PBW 
Sygn. 242412 Bibliogr. PBW 

 
10. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. wydawnictwa Marek 

Śnieciński ; red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka. - Warszawa : "Żak", 
cop. 2007. - 1198 , [5] : il. ; 25 cm 
S. 233-243: Szkoła. 
S. 428-435: Środowisko wychowawcze. 
S. 818-822: Trudności wychowawcze. 
Sygn. 244095 Czytelnia PBW 
Sygn. 244096 Bibliogr. PBW 

 
11. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący 

encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : 
"Żak", cop. 2008. - 1061, [6] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy hasłach  
S. 464-473: Wychowanie środowiskowe. 
Sygn. 245619 Czytelnia PBW 
Sygn. 245616 Bibliogr. PBW 

 
12. Encyklopedia socjologii. [T.] 3, O-R / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.] 

red. nauk. Henryk Domański [et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. - 
361, [2] s. ; 29 cm 
S. 312-321: Rodzina. 
Sygn. 229539 Czytelnia PBW 

 



13. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać 
konflikty z dziećmi / tł. [z niem.] i wstęp Elżbieta Sujak. - Warszawa : "Pax", 
1994. - 326, [2] s. : rys. ; 20 cm 
Sygn. 215497 Czytelnia PBW 
Sygn. 215498-215504 Wypożyczalnia PBW 

 
14. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole / przy współpr. Noela 

Burcha ; przeł. [z ang.] Dorota Szafrańska-Poniewierska. - Wyd. 2. - 
Warszawa : "Pax", 1995. - 393, [3] s. : rys. ; 20 cm 
Sygn. 218732 Czytelnia PBW 
Sygn. 218793, 218794, 219317-219318 Wypożyczalnia PBW 

 
15. Greene, Ross W. : Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania 

problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. 
Marta Stasińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2008. - X, [2], 274 s. ; 23 cm 
Autor przedstawia model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie w terapii 
dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania impulsywne (eksternalizacyjne). Podaje 
strategie indywidualne i rodzinne, innowacyjnie ujęte w kontekście deficytów u dzieci 
w obszarach funkcji wychowawczych, komunikowania się i regulowania emocji. 
Omawia zastosowanie modelu CPS (Collaborative Problem Solving) w szkołach. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Krakowska 
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16. Herda-Płonka, Katarzyna : Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu 

ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - 
Kraków : "Impuls", 2012. - 252 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - 
Bibliogr. s. 185-194 
Spis treści: 1. Teoretyczne podstawy badań. 1.1. Charakterystyka środowiska 
rodzinnego i szkolnego jako środowiska wychowawczego dziecka. 1.1.1. Pojęcie 
środowiska z podziałem na środowisko rodzinne i szkolne. 1.1.2. Wychowawca - 
dyrektor szkoły i nauczyciel nauczania początkowego. 1.1.3. Współpraca środowiska 
rodzinnego i szkolnego. 1.2. Grupa czynników ważnych w aspekcie etiologii ADHD i 
wskaźników symptomatologii oraz rozpoznanie i formy leczenia. 1.2.1. Etiologia 
ADHD. 1.2.2. Symptomatologia oraz rozpoznanie ADHD. 1.2.3. Typowe problemy 
dziecka z symptomami ADHD i sposoby ich przeciwdziałania - leczenie. 1.2.4. 
Podsumowanie. 1.3. Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z ADHD, prawa im 
przysługujące oraz praktyczne wskazania w pracy z dzieckiem nadpobudliwym 
psychoruchowo. 1.3.1. Stowarzyszenia i placówki działające na rzecz ADHD. 1.3.2. 
Prawa przysługujące dzieciom z ADHD. 1.3.3. Praktyczne wskazówki do pracy z 
dzieckiem z ADHD. 1.3.4. ADHD w przyszłości. 2. Założenia metodologiczne badań 
własnych. 2.1. Cel badań. 2.2. Problem badawczy. 2.3. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze. 2.4. Teren badań. 2.5. Organizacja badań oraz charakterystyka badanych 
placówek oświatowych. 3. Analiza zebranego materiału badawczego. Wprowadzenie. 
3.1. Poziom wiedzy rodziców o ADHD. 3.2. Wyniki badań dotyczące dyrektorów szkół 
podstawowych. 3.3. Nauczyciele nauczania początkowego a ich doświadczenia 
związane z ADHD. 3.4. Studenci i ich wiedza na temat ADHD w świetle 
przeprowadzonych badań. 3.5. Porównanie trzech grup respondentów: rodziców, 
nauczycieli i studentów. 3.6. Opinia pedagoga szkolnego na temat nadpobudliwości 
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. 3.7. Analiza wywiadu 
przeprowadzonego w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - działania skierowane 
do dziecka z ADHD.  
Sygn. 253066, 253067, 253569 Wypożyczalnia PBW 



 
17. Izdebska, Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i 

nadzieje. -Białystok : "Trans Humana", 2000. - 254 s. 
Sygn. 231335 Czytelnia PBW 

 
18. Jagieła, Jarosław : Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny 

/ Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2005. - 144 s. ; 19 cm. - Bibliogr. s. 
143-144 
Spis treści: Kim jest trudny uczeń? Charakterystyka trudnych uczniów. Nauczyciel i 
trudny uczeń. Trudny uczeń i jego rodzice. Jak radzić sobie z uczniem trudnym? 
Sygn. 241723 Czytelnia PBW 
Sygn. 241724 Wypożyczalnia PBW 

 
19. Jankowski, Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu 

wychowawczego . -  Poznań : "Arka", 2000. - 55, [1] s. ; 24 cm 
Sygn. 229562 Czytelnia PBW 
Sygn. 229563 Wypożyczalnia PBW 

 
20. Jundziłł, Irena : Trudności wychowawcze w rodzinie. - Warszawa : "Nasza 

Księgarnia", 1989. - 220, [4] s. : il. ; 17 cm. 
Sygn. M 202045-M 202048 Wypożyczalnia PBW 

 
21. Kawula, Stanisław : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki /  

Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. – Toruń : Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2005. – 470 s. – Bibliogr. 
Sygn. 239573 Czytelnia PBW 

  
22. Kendall, Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / przekł. 

Joanna Kowalczewska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2004. – 248 s. – Bibliogr.  
Sygn. 239077 Czytelnia PBW 
Sygn. 239078 Wypożyczalnia PBW 

 
23. Kołakowski, Artur : Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia 

behawioralna. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 359 
s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 356-359. 
Co zrobić, gdy dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem złości? Jak 
wydawać polecenia, by przyniosły pożądany skutek? W jaki sposób chwalić i 
nagradzać pozytywne zachowania? Jak ma postąpić ma nauczyciel, gdy uczniowie 
spóźniają się na lekcje, a na zajęciach zachowują się nieodpowiednio? Autorzy, 
mający bogate doświadczenie w pracy z dziećmi sprawiającymi problemy 
wychowawcze, przedstawiają proste, lecz skuteczne metody radzenia sobie z 
trudnymi i niepożądanymi zachowaniami. Omawiają najczęstsze błędy popełniane 
przez rodziców i nauczycieli oraz podpowiadają, jak się z nimi uporać. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia-wolny dostęp 

 
24. Kosińska, Ewa : Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - 

Kraków : "Rubikon", 1999. - 72 s. ; 19 cm. - Bibliogr. s. 72 
Sygn.  227431 Czytelnia PBW 

 
25. Kunowski, Stefan : Podstawy współczesnej pedagogiki. - Wyd.2 



. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1993. - 265,[7] s. : rys., wykr. ; 21 
cm 
Sygn. 214874 Czytelnia PBW 
Sygn. 214876-214879, 216784-216785, 218710-218711, 232336 
Wypożyczalnia PBW 

 
26. Kupisiewicz Czesław,  Kupisiewicz Czesław : Słownik pedagogiczny. - 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 201, [3] s. : il. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: S. 176: Środowisko; S. 182: Trudności wychowawcze.  
Sygn. 245833 Czytelnia PBW 

 
27. Łobocki, Mieczysław : ABC wychowania. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - 159, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s.151-159 
Zawiera m.in.: Środowiska społeczne i ich znaczenie dla wychowania (rodzina, grupy 
rówieśnicze, szkoła i internat szkolny. 
Sygn. 229959 Czytelnia PBW 
Sygn. 229960, 230120, 230121 Wypożyczalnia PBW 

 
28. Łobocki, Mieczysław : Teoria wychowania w zarysie. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2003. - 358, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 337-359 
Sygn. 236768 Czytelnia PBW 
Sygn. 236769-236773 Wypożyczalnia PBW 

 
29. Łobocki, Mieczysław : Trudności wychowawcze w szkole : (zapobieganie i 

przeciwdziałanie). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989 
. - 223, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 217-[224] 
Przejawy i przyczyny trudności wychowawczych. Warunki zapobiegania trudnościom 
wychowawczym i ich przezwyciężania u uczniów. Praca wychowawcza z uczniami 
trudnymi na godzinach wychowawczych i podczas zajęć pozalekcyjnych. 
Sygn. 202089-202095 Wypożyczalnia PBW 

 
30. Łobocki, Mieczysław (1929- ) : Wybrane problemy wychowania : nadal 

aktualne / Mieczysław Łobocki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2004. - 330 s. - Bibliogr. s. 324-330 
Zawiera m.in.: rozdz. IV: W sprawie trudności wychowawczych. Rozdz. V: 
Wychowanie w rodzinie i na styku nauczyciele-rodzice.   
Sygn. 239401 Czytelnia PBW  

 
31. Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego / pod red. Jolanty Karbowniczek. 

- Warszawa : Inst. Wydaw. Erica, 2014. - 294, [10] s. ; 24 cm 
S. 262: Trudności wychowawcze. 
Sygn. 254534 Czytelnia PBW 

  
32. Musialska, Kinga : Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga 

Musialska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 96, [1] s. : il. ; 24 
cm. - Bibliogr. s. 87-96 
Książka ukazuje przyczyny odrzucenia rówieśniczego i jego przejawy. Zawiera 
analizę działań, jakie można podjąć, by skutecznie pomóc dzieciom odrzucanym 
przez rówieśników w przedszkolu, szkole, świetlicach środowiskowych czy 
terapeutycznych. Autorka zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu, czemu służyć 



może wczesne wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i 
wychowawczej roli, praca z grupą rówieśniczą w przedszkolu i szkole sprzyjająca 
rozwojowi tolerancji oraz pomaganie dziecku, gdy pojawią się problemy w relacjach z 
rówieśnikami. 
Sygn. 250377 Czytelnia PBW 

 
33. Okoń, Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Wyd. 10 uzup. i popr. - 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - 490 s. : 21 cm 
S. 127: grupa wychowawcza; s. 355: rodzina; s. 402: szkoła; s. 413: Środowisko 
dydaktyczne. 
Sygn. 243846 Czytelnia PBW 
Sygn. 243847, 245186 Wypożyczalnia PBW 

 
34. Oleszkowicz Anna, Bąk Olga, Cieslik Anna : Sposób na wagary : jak radzić 

sobie z absencją uczniów?. - Warszawa : Difin, 2010. - 139 s. ; 23 cm 
Spis treści: 1. Mity i fakty - co wiemy, a czego nie wiemy o wagarach; 2. "Dmuchać na 
zimne", czyli co robić, aby właściwie zdiagnozować problem; 3. "Nudzę się, więc mnie 
nie ma", czyli wagary związane ze sposobem prowadzenia lekcji; 4. "Strach ma 
wielkie oczy", czyli wagary związane z unikaniem sprawdzianów; 5. "Nie lubię swojej 
klasy", czyli wagary związane ze złym samopoczuciem w grupie; 6. "Nie płacz nad 
rozlanym mlekiem, tylko je posprzątaj" - jak reagować, kiedy dojdzie do wagarów; 7. 
"Bo zupa była za słona…", czyli wagary związane z sytuacją rodzinną; 8. Współpraca 
z rodzicami i inne rozwiązania systemowe. 
Sygn. 248496 Czytelnia PBW 
Sygn. 248497, 249599 Wypożyczalnia PBW 

 
35. Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie 

szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2007. - 140 s. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: Zaburzenia uwagi i zachowania 
Sygn. 243317 Czytelnia PBW 
Sygn. 243318-243320, 250149 Wypożyczalnia PBW 

 
36. Paszkiewicz Aneta, Łobacz Małgorzata : Uczeń o specjalnych potrzebach 

wychowawczych w klasie szkolnej. - Warszawa : Difin, 2013. - 246, [2] s. ; 23 
cm 
Sygn. 253170 Czytelnia PBW 
Sygn. 253171, 253172 Wypożyczalnia PBW 

 
37. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami 

rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. - 
Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. - 124 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. przy rozdz. 
Publikacja będąca syntezą współczesnej wiedzy z różnych dziedzin psychologii (z 
zakresu psychologii klinicznej dziecka, psychologii jego rozwoju i wychowania oraz 
psychologii społecznej) stanowi punkt wyjścia do działań nauczyciela. Opisano m.in.: 
wybrane problemy emocjonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym, w tym lęk 
separacyjny, fobię społeczną i in.; przyczyny zaburzeń zachowania dzieci wg 
podejścia psychodynamicznego, behawioralnego i systemowego oraz wskazówki do 
pracy nauczyciela z dzieckiem wykazującym zaburzenia zachowania; trudności w 
wychowaniu dzieci autystycznych z punktu widzenia ich matek. Poruszono także 
temat rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole z perspektywy teorii systemów. 



Wskazano komunikację interpersonalną jako podstawowe narzędzie pracy z 
wychowankiem. 
Sygn. 248374 Czytelnia PBW 
Sygn. 248375, 253537 Wypożyczalnia PBW 

 
38. Reber, Arthur S. : Słownik psychologii / Arthur S. Reber ; pod red. nauk. Idy 

Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej ; [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.]. - 
Warszawa : "Scholar", 2000. - 1055 s. : il. ; 24 cm 
S. 240: Grupa rówieśnicza. 
Sygn. 228692 Bibliogr. PBW 

 
39. Rockwell, Sylvia : A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / [tł.: 

Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, 2008. - 338, [2] s. : il. ; 24 cm 
Poradnik wspierający nauczycieli w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy 
wychowawcze. Autorka omawia rozwój normalny i zaburzony u dziecka (m.in. deficyty 
przetwarzania i odpowiednie interwencje), rozwój grupy (role nauczyciel-uczeń), 
kierowanie zachowaniem klasy (program kierowania zachowaniem), zachowanie a 
osiągnięcia (problemy uczniów, wybór strategii nauczania, ocenianie), poziomy 
agresji, przejawy zaburzeń psychicznych (autyzm, ADHD, depresja, zaburzenia: 
dysocjacyjne, dwubiegunowe, prowokacyjno-buntownicze, obsesyjno-kompulsywne, 
separacyjne), interwencje specjalne (Wspieranie Pozytywnych Zachowań, techniki 
redukcji zachowania), budowanie odporności nauczyciela pracującego z trudnymi 
uczniami.  
Sygn. 246820 Czytelnia PBW 
Sygn. 245738 Wypożyczalnia PBW 

 
40. Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca 

zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Milewska, 
Ewa [red.] Szymanowska, Aleksandra [red.]. - Warszawa : Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 256 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. przy pracach 
Zawiera m.in.: Rodzina z zaburzeniami zachowania u dzieci. 
Sygn. 231855  Czytelnia PBW 
Sygn. 232189-232190 Wypożyczalnia PBW 

 
41. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i 

Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Fraszka Edukacyjna, 
2010. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Spis treści: I. Rozważania teoretyczne 1. Psycholog szkolny w Polsce i w innych 
krajach; 2. Model roli psychologa szkolnego; 3. Charakterystyka środowiska 
szkolnego; 4. Psycholog we współczesnej szkole polskiej - inspiracje teoretyczne. II. 
Podstawowe wyzwania 5. Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku 
szkolnym - kierunki i formy działań profilaktycznych; 6. Psycholog szkolny wobec 
wyzwań dorastania; 7. Niepowodzenia szkolne; 8. Przemoc i krzywdzenie "za szkolną 
bramą" - programy psychoprofilaktyczne; 9. Rola psychologa szkolnego wobec 
konfliktów. Działania profilaktyczne i interwencyjne. III. Kompetencje i umiejętności 
10. Praca indywidualna; 11. Praca z grupą na terenie szkoły; 12. Kontakt z rodziną w 
realiach szkolnych; 13. Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami; 
14. "W obliczu audytorium"; 15. Wspieranie rozwoju uczniów. Perspektywa 
całościowa; 16. Współpraca psychologa szkolnego z instytucjami pozaszkolnymi w 
świetle przepisów prawnych. 



Sygn. 248587 Czytelnia PBW 
Sygn. 248655 Wypożyczalnia PBW 

 
42. Sendyk, Marzena : Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa 

duchowego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - 279, [1] s. - 
Bibliogr.  
Sygn. 231616 Czytelnia PBW 
Sygn. 231617, 231618 Wypożyczalnia PBW 

 
43. Smarzyński, Henryk : Szkoła jako środowisko wychowawcze. - Warszawa ; 

Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 476 s. : 1 wykr. ; 21 cm. 
- Bibliogr. s. 410-418 
Zawiera m.in.: s. 8-9: Rodzina - centralne środowisko wychowawcze dzieci. 
Sygn. 191609 Czytelnia 
Sygn. 191610-191616 Wypożyczalnia 

 
44. Śledzianowski, Jan : Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej : na 

przykładzie województwa świętokrzyskiego. – Kielce : Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, 2004. - 407, [1] s.  
Sygn. 238185 Czytelnia PBW 
Sygn. 238216 Wypożyczalnia PBW 

 
45. Śledzianowski, Jan : Wychowanie wobec przemocy. – Kielce : Zakład 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej,  2004. – 258 
s. – Bibliogr.   
Sygn. 239509 Czytelnia PBW 
Sygn. 242586 Wypożyczalnia PBW 

 
46. Środowiska opiekuńczo-wychowawcze / pod red. Barbary Wojciechowskiej-

Charlak ; [aut. Agnieszka Buchner-Micek et al.]. - Kielce : Wydawnictwa 
Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2002. - 197 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
przy pracach. 
Zawiera m.in.: S. 13-50. 1. Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / 
Barbara Wojciechowska-Charlak  
Sygn. 234334 Czytelnia PBW 
Sygn. 234335, 236391, 236392 Wypożyczalnia PBW 

 
47. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 1 / 

red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; [przekł. rozdz. 4 
Olga i Wojciech Kubińscy]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 
2007. - 245, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeksy 
Sygn. 242886 Czytelnia 
Sygn. 242887, 244172, 248500, 248501 Wypożyczalnia 

 
48. Zaborowski, Zbigniew : Psychospołeczne problemy wychowania. - Warszawa : 

"Nasza Księgarnia", 1977. - 153, [3] s. : il. ; 20 cm 
Zawiera m.in.: Stosunki międzyludzkie ważny problem wychowawczo-społeczny. 
Klasa szkolna jako grupa społeczno-wychowawcza. Szkoła i środowisko rówieśnicze.  
Sygn. 136166 Czytelnia PBW 
Sygn. 136167, 136170 Wypożyczalnia PBW 

 



49. Zagrożenia wychowawcze XXI wieku / red. Adam Massalski, Kazimierz Wiatr ; 
Komisja Nauki i Edukacji Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - 
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2009. - 245, [1] s. : il. ; 29 cm 
Sygn. 246753 Czytelnia PBW 

 
Artykuły w czasopismach (dostępne w czytelni PBW) 
 

50. Andrejas, Ewa Anna : Dlaczego dzieci kłamią? W: Życie Szkoły. - 2013, nr 7, 
s. 32-34 
Specyfika dziecięcego kłamstwa. Kłamstwo a moralność. Wychowanie do 
prawdomówności. 

 
51. Baruk, Ewa : U progu edukacji. W: Wychowawca. - 1999, nr 11, s. 16-18 

Bariera komunikacyjna, trudności szkolne dziecka w okresie wczesnoszkolnym. 
 

52. Boroń, Agnieszka : Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze. W: 
Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 5-7 
Błędy wychowawcze rodziców oraz ich konsekwencje u dzieci w początkowym 
okresie nauki. 

 
53. Cieślińska, Justyna : Odmowa chodzenia do szkoły a wagary. W: Remedium. - 

2015, nr 2, s. 8-9 
Rozróżnienie problematyki wagarów od unikania szkoły, u którego podłoża znajduje 
się silna reakcja lękowa. Powody nieobecności na lekcjach. Rozpoznanie źródła 
problemu. Wsparcie szkoły. 

 
54. Drachal, Halina : Cena dobrobytu. W: „Głos Nauczycielski”. – 2007, nr 38, s. 7 

Eurosieroty. Wpływ emigracji zarobkowej na opuszczone dzieci. 
 

55. Fidelus, Anna : Gdy rodzice emigrują...W: „Nowa Szkoła”. – 2008, nr 6, s. 37-
43 
Poczucie odrzucenia wśród dzieci pozostawionych przez emigrujących rodziców. 
Propozycje działań wspierających. 

 
56. Florin, Renata : Trudności wychowawcze w nauczaniu zintegrowanym. W: 

"Studia i Materiały". - 2005, nr 1, s. 205-216. - Bibliogr. 
Pojęcie trudności wychowawczych w świetle literatury. Zagadnienia trudności 
wychowawczych w świetle badań.  
Informatorium PBW Academica (dostęp lokalny w Wydziale Inf.-Bibliograf.) 

 
57. Gasik, Małgorzata : Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych. W: Meritum . - 2012, nr 1, s. 19-22 
TOC (Theory Of Constraints) - teoria ograniczeń. Dzięki narzędziom TOC możemy 
rozwinąć logiczne myślenie, nauczyć się planowania pracy, rozwiązywania 
problemów i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działanie na każdym etapie 
edukacji. Stosowane są one na całym świecie - w szkołach, przedszkolach i 
korporacjach. Opisano narzędzia: "Chmurka" i "Gałązka". 

 
58. Godlewska, Aleksandra : Złodziejaszek W: Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 49-

[51] 
Ogólne omówienie problemu przywłaszczania sobie cudzej własności przez dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 



 
59. Górecka, Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn 

trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych. W: Nauczanie 
Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 46 : 2000/2001, nr 4, s. 50-60 

 
60. Grabowska, Tatiana : Indywidualny plan dyscypliny i kierowania klasą szkolną 

- wymóg czy konieczność we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej? W: 
Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. IV-VIII 
Filozofia edukacyjna. Teoria i model dyscypliny. Indywidualne podejście do 
dyscypliny. Przykłady strategii, zasad i praktyk kierowania klasą. 

 
61. Jagiełło, Ewa : O niektórych trudnościach wychowawczych. W: Życie Szkoły. - 

2004, nr 6, s. 33(417)-35(419) 
Przyczyny trudności wychowawczych. Dzieci sprawiające trudności wychowawcze w 
świetlicy szkolnej. Opis przypadku. 

 
62. Klimaszewska, Anna : Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie 

nauczania i wychowania. W: Nauczanie Początkowe : kształcenie 
zintegrowane. - R. 27, nr 3 (2003/2004), s. 97-105 
Zdolności. Trudności dydaktyczne i wychowawcze. Praca terapeutyczna. 

 
63. Kłamstwa i wagary / oprac. Violetta Bartkowska i in. W: Gazeta Szkolna : 

aktualności . - 2001, nr 7, s. [1], 17 
Przyczyny kłamstwa. Dlaczego dzieci wagarują. 

 
64. Korbut, Anna : Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / 

Anna Korbut. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 20-27 
Odrzucenie rówieśnicze jako przyczyna późniejszego wykluczenia społecznego. 
Znaczenie akceptacji w grupie rówieśniczej. Źródła odrzucenia: cechy społeczne, 
postrzeganie przez dziecko swojego statusu społecznego, umiejscowienie kontroli 
relacji do trudności w grupie rówieśniczej, kontakty dziecka z rówieśnikami spoza 
klasy szkolnej, a także styl opieki rodzicielskiej. Następstwa odrzucenia dziecka w 
grupie rówieśniczej. Klasyfikacja i charakterystyka dzieci odrzuconych przez 
rówieśników. Pomoc uczniom odrzuconym przez środowisko rówieśnicze. 

 
65. Kowalczyk-Szymańska, Mirosława: Zagrożenia procesu wychowania dzieci we 

współczesnej rodzinie : (w opinii rodziców). W: „Życie Szkoły”. – 2001, [nr] 5, 
s. 270-272  
Konsumpcyjny tryb życia. Brak czasu, bierność, autorytaryzm i przemoc. 

 
66. Kowolik, Piotr : Dziecko trudne. W: Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. [93]-99 

Przyczyny i analiza zachowań dzieci określanych przez rodziców i nauczycieli jako 
trudne. Zdefiniowanie pojęcia dziecka trudnego. Charakterystyka etiologii dziecka 
trudnego związana ze stanami środowiska wychowawczego. Udzielanie pomocy 
osobom posiadającym dziecko trudne. 

 
67. Krajewska, Monika : Wiem, że to kłamstwo. W: Życie Szkoły. - 1999, nr 5, 

s.396-398 
Powody dla których dzieci kłamią. 

 
68. Krawczonek, Magdalena : Nieśmiałość dziecięca a wychowawcze sposoby jej 

pokonywania. W: Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 6, s. 27-28 



Co to jest nieśmiałość? Rodzaje objawów nieśmiałości. Pozytywne i negatywne 
strony nieśmiałości. 

 
69. Krawczyk, Anna : Zrozumieć trudne dziecko. W: Psychologia w Szkole. - 

2006, nr 4, s. 105-112 
Definicja "sytuacji trudnej". Wyjaśnienie kiedy dziecko może sprawiać trudności i co 
sprzyja powstawaniu agresji. 

 
70. Kujawska Alicja, Szczęsna Beata, Tomczak Martyna : Kiedy milczenie nie jest 

złotem : sytuacja edukacyjna dzieci nieśmiałych. W: Wychowanie w 
Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 16-[19] 
Pojęcie nieśmiałości. Wskazówki dla nauczycieli w codziennej pracy z dzieckiem 
nieśmiałym. Jak pomóc dzieciom nieśmiałym przełamać swoje bariery. 
Przezwyciężanie nieśmiałości. 

 
71. Lenarczyk, Maria : Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze 

środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej. 
W: Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2004, [nr] 1/2, s. 31-39  

 
72. Łoskot, Małgorzata : Eurosieroctwo : przyczyna zaburzonego zachowania 

dzieci i młodzieży. W: Głos Pedagogiczny. – 2008, nr 4, s. 29-31 
Emigracja zarobkowa rodziców. Problemy z dziećmi. 

 
73. Łoskot, Małgorzata : Rozbroić nieśmiałość. W: Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 

46, s. 50-52 
Co to jest nieśmiałość, skąd się bierze i jak ją rozpoznać. Ogólne zasady 
postępowania z uczniem nieśmiałym w szkole. Pytania ułatwiające badanie dzieci z 
klas I-VI szkół podstawowych, u których występuje podejrzenie nieśmiałości. 

 
74. Marczewska, Krystyna : Arsenał kłamstw i ich wykrywanie w szkole i poza nią. 

W: Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 49-[51] 
Pojęcie kłamstwa. Dlaczego kłamstwa są wykrywane. Kłamstwo uczniów. 

 
75. Obuchowska, Irena : Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. W:  Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s.3-11 
Agresywne zachowania w przebiegu dzieciństwa. Trudności definicyjne agresji. 

 
76. Muszyński, Heliodor : Gdy Jaś kłamie. W: Charaktery. - 1999, nr 2, s. 25-27 

Kłamstwo dzieci. 
 

77. Pańczyk, Jan : Przejawy i rozmiary niedostosowania społecznego uczniów 
klas początkowych szkół podstawowych w aglomeracji łódzkiej. W: Roczniki 
Pedagogiki Specjalnej. - T. 4 (1993), s. 199-207 
Omówienie badań. 

 
78. Ratajczak, Maria : Rozwiązywanie problemu wychowawczego. W: Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 35-40 
Problem wychowawczy - rozwiązywanie. 
Trudności wychowawcze w szkole - rozwiązywanie. 
Geneza i dynamika zjawiska. Analiza problemu. Analiza i rozwiązywanie problemu. 

 



79. Ratajek, Aneta : Śmielej o nieśmiałości... : nieśmiałość dziecka jako ważny 
problem wychowawczy. W: Nowe Horyzonty Edukacji. - 2015, nr 4, s. 52-57 
Nieśmiałość jako społeczna epidemia. Przepis na nieśmiałość. 

 
80. Rorbach, A. : Trudności wychowawcze. W: Życie Szkoły. - 1994, nr 2, s.67-73 

 
81. Rura, Grażyna : Nauczycielska optyka. W: Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 45-47 

Fakt pojawienia się w grupach przedszkolnych i w klasach szkolnych dzieci, które 
funkcjonują w sposób odmienny od reszty rówieśników (nadpobudliwość, problemy w 
kontaktach z rówieśnikami, przejmowanie roli lidera). Wzrost liczby dzieci ze 
zdiagnozowaną dysfunkcją w rozwoju. Wskazówki dla nauczycieli jak należy 
postępować z takimi dziećmi. 

 
82. Samorek, Beata : Grupa socjoterapeutyczna jako pomoc w pracy 

wychowawczej z klasą III kształcenia zintegrowanego, sprawującą trudności 
wychowawcze. W: Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2003, z. 
1/2, s. [103]-112 
Cele i konstrukcja programu socjoterapeutycznego. 

 
83. Stanczewska, Krystyna : Czy nasze dzieci są chore na ,,uzależnienie od 

żądzy władzy"? W: Życie Szkoły. - 1998, nr 9, s.523-529 
 

84. Stańkowski, Bogdan : Problemy dorastających nastolatków. W: Edukacja. – 
2005, nr 4, s. 32-48   
Czynniki powodujące sytuację zagrożenia w życiu młodych ludzi: kryzys wartości i 
wzorców w rodzinie, rozbicie rodziny, zachwianie podstawowych funkcji rodziny, 
wpływ szkoły na zachowania ryzykowne. Alkoholizm, nikotynizm, używanie substancji 
psychotropowych przez młodzież – na podstawie badań. 

 
85. Stawiak-Ososińska, Małgorzata : Czy szkoła może być miejscem szczęśliwym 

i radosnym? W: Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 32 
(54), nr 2 (2008/2009), s. 48-53 
Rozważania na temat przyczyn niechęci i uprzedzeń uczniów w stosunku do szkoły. 

 
86. Szpak, Barbara : Kto wychowuje? W: Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 8. W:  

Problemy współczesnych rodzin i ich wpływ na wychowanie dzieci. 
 

87. Walczak, Bartłomiej : Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego 
wychowawcze i edukacyjne implikacje. W: Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 
3, s. 143-162 

 
88. Walczak, Bartłomiej : Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje 

„euroemigracji” rodziców. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –  2008, 
nr 5, s. 21-26 

 
89. Walenczak-Pankonin Jolanta, Pankonin Piotr : Różne aspekty problemu 

eurosieroctwa – materiał informacyjny dla nauczycieli. W: Gazeta Szkolna. – 
2009, nr 39, s. 18 
Próby rozwiązania trudnych sytuacji uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
– aspekt eurosieroctwa. 

 



90. Warecka, Hanna : Uczeń trudny - skuteczne metody interwencji. W: 
Wychowanie na Co Dzień . - 2011, nr 10/11, dod. s. I-IV 
Definicja pojęcia - uczeń trudny. Przykłady interwencji dla poszczególnych zachowań 
uczniów. 

 
91. Węgierski, Zbigniew : Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i 

pedagogiczny. W: Wychowanie na Co Dzień. – 2008, nr 6, s. 3-5 
Emigracja zarobkowa przyczyną dysfunkcji w rodzinach. Sieroctwo naturalne, 
społeczne, eurosieroctwo – przyczyny i skutki. 

 
92. Zajdel, Krzysztof : Oddziaływanie zmian społeczno-kulturowych na 

wychowanie w szkole / Krzysztof Zajdel. W: Edukacja i Dialog. – 2008, nr 10, 
s. 42-45 
Agresja w szkole. 

 
Netografia: 
 

93. Ciecierska Marlena : Trudności wychowawcze (pojęcie, przyczyny 
powstawania, rodzaje, zapobieganie) 
http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4031 

 
94. Garstka, Tomasz : Zasady i granice w profilaktyce problemowych zachowań 

dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Trendy (czasopismo elektroniczne). - 
2014, nr 1, s.44-47 
Ustalanie, formułowanie wraz z uczniami edukacji wczesnoszkolnej zasad 
zachowania się w szkole. Monitorowanie przestrzegania zasad. 
Dostęp online 
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=604 

 
95. Kozdęba Ewa, Napierała Iwona : Trudności wychowawcze w wieku szkolnym 

(definicje, rodzaje trudności, terapia) 
http://www.awans.net/strony/dydaktyka/napierala/napierala1.html 

 
96. Sarnowska Mirosława :Trudności wychowawcze ich rodzaje i przyczyny w 

świetle literatury pojęcie trudności wychowawczych  
http://www.profesor.pl/mat/n12/pokaz_material_tmp.php?plik=n12/n12_m_sar
nowska_050108_1.php&id_m=14035 

 
97. Sytuacje trudne wychowawczo-postępowanie z zachowaniem bezpieczeństwa 

prawnego nauczyciela i dyrektora (definicja, rodzaje, źródła, działania 
interwencyjne) 
http://zs.gromnik.pl/publikacje/index.php?option=com_content&view=article&id
=84&Itemid=88 

 
98. Trudności wychowawcze (cechy, przejawy, klasyfikacja, przyczyny) 

https://www.google.pl/search?q=rodzaje+trudno%C5%9Bci+wychowawczych&
ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=r1FUVvWABYegsgG2jJXwAg 

 
99. Wiśniewska Danuta : Przejawy i przyczyny trudności wychowawczych w 

klasach początkowych (zawiera też rodzaje trudności) 



https://www.google.pl/search?q=rodzaje+trudno%C5%9Bci+wychowawczych&
ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Jj1UVq68HYGTsgG3mJ6QAw 

 
 
 
 
 
 


