
Młodzież w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
(bibliografia ze zbiorów PBP w Pile) 

 

1. Czujesz tak, jak myślisz : praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w 

pracy z dziećmi i młodzieżą / Paul Stallard ; przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, cop. 2006. 

Sygnatura: 107686 

Jest to pasjonujące i odkrywcze źródło materiałów do praktycznego wykorzystania w terapii 

poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. 

 

2. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc 

nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2010. 

Sygnatura: 102206 P, 110646 

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i 

niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się 

pomaganiem. Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do realizacji ważnych 

potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, bywają sposobem kontrolowania własnego 

życia lub strategią radzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości 

okresu dorastania. Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w 

kontakcie z młodzieżą i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju. 

Kierują ją do wychowawców, nauczycieli i opiekunów szkół, internatów, szpitali, świetlic 

socjoterapeutycznych i domów dziecka. Osoby te często jako pierwsze odbierają sygnały o 

autodestruktywnych tendencjach wychowanków. Z odpowiednią wiedzą mogą stać się 

nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, przeciwdziałać pogłębianiu 

problemu, budzić motywację do korzystania z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania 

profilaktyczne wśród kolegów osób dotkniętych problemem autodestruktywności. 

 

3. Młodzież w okresie przełomów / Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza, 1984. 

Sygnatura: 52097, 52098 

 

4. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2010. 

Sygnatura: 100934, 100935 

 

5. Pomoc psychologiczna młodzieży / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne, 1995. 

(Psychologia. Pedagogika) 

Sygnatura: 78621, 78622, 78620 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu : przewodnik praktyczny / Diana 

Rowicka-Łagowska, Monika Jasińska. - Warszawa : Wydawnictwo Juka, 2011. 

Sygnatura: 106058 P 

Współczesny nauczyciel coraz częściej spotyka się z nowymi wymaganiami, a z roku na rok 

coraz wyraźniej poszerza się zakres jego odpowiedzialności. Wymagania te mają swoje 

odzwierciedlenie nie tylko w potrzebach dzieci, ale również w przepisach prawa oświatowego, 

które nierozłącznie towarzyszą kolejnym procesom transformacji oświaty w Polsce. 

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, 

przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - 

Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2016. 

(Nadzór) 



Sygnatura: 112554 A 

W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z organizacją i 

dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradniku dyrektor znajdzie 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do 

prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się 

także gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej pracy. Wśród 

nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

 

8. Poradnia w szkole : z doświadczeń szkolnego ośrodka pomocy rodzinie : praca zbiorowa / 

red. Ewa Kozdrowicz. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993. 

Sygnatura: 76985, 76986 

 

9. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 

popr. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. 

Sygnatura: 100861, 100862 P 

 

10. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 

Sygnatura: 100859, 100860 

 

11. Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

Sygnatura: 110683 

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z 

nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej 

jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.  Publikacja pod redakcją Czesława Czabały i 

Sylwii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa 

psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na 

temat:  · celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa,  · umiejętności niezbędnych, by 

skutecznie udzielać pomocy psychologicznej,  · zadań rozwojowych odpowiadających 

poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji,  · metod udzielania 

pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,  · standardów poradnictwa 

psychologicznego dla par, rodzin, osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością. Publikacja 

umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w 

sposób skuteczny i profesjonalny. 

 

12. Przeciwko bezradnej samotności / Grażyna Klimowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 

1988. 

Sygnatura: 66725, 66726, 66730 

 

13. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Tony Malim, Ann 

Birch ; tł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1998 

Sygnatura: 82234, 82233, 82235 

 

14. Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, 

John R. Weisz ; tł. Rafał Pawlik, Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz. - Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 

Sygnatura: 103911 

Podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z 

problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Czołowi przedstawiciele tej 

dziedziny w przystępny sposób opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich 

podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania stosowania terapii. Autorzy 



omawiają szeroki zakres problemów klinicznych: od lęku, depresji młodzieńczej, ADHD przez 

zachowania opozycyjne, zaburzenia zachowania, poważne problemy emocjonalne aż do 

zaburzeń odżywiania, autyzmu i innych. Ten wzorcowy podręcznik kliniczny przedstawia 

narzędzia zwiększania wydajności terapii, równocześnie wprowadzając czytelników w tajniki 

najważniejszych programów badawczych psychoterapii dzieci. 

 

15. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 

Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 

Sygnatura: 112511 P 

Publikacja, będąca próba połączenia refleksji teoretycznej i doświadczenia praktycznego 

autorek, stanowi kompendium wiedzy, które ukazuje warsztat pracy pedagoga w szerokim 

aspekcie podejmowanych przez niego zadań. Koncentrują się one wokół zagadnień związanych z 

pomocą psychologiczno-peagogiczną i wspomaganiem rozwoju ucznia w warunkach szkolnych. 

Autorki maja nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębienia wiedzy niezbędnej w pracy 

czynnych zawodowo pedagogów, a studentom ułatwi przygotowanie się do pełnienia tej 

odpowiedzialnej roli w przyszłości. Pozycja ta może być również inspiracją dla wszystkich, 

którzy pragną wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju. 

 

16. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 1, 

Koncepcje, dyskursy, inspiracje / redakcja naukowa Magdalena Piorunek. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. 

(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ISSN 

0083-4254 ; nr 269) 

Sygnatura: 115452 

Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i 

interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, 

poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów 

od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, 

zarówno profesjonalistów, jak i osób działających w układach nieformalnych. Wiąże się to często 

z rosnącym  zapotrzebowaniem jednostek nieradzących sobie w różnych wymiarach życia, 

objętych rzeczywistą czy zagrożonych potencjalną marginalizacją i społecznie wykluczanych 

oraz aktywnością jednostek zmotywowanych do optymalizowania, z uwzględnieniem 

posiadanych i rozwijanych zasobów swojego funkcjonowania w różnych obszarach. Autorzy 

poszczególnych rozdziałów przyglądają się zjawisku pomagania w perspektywie pomagających i 

wspomaganych. Poddają interdyscyplinarnemu, interparadygmatycznemu oglądowi potrzeby, 

kompetencje, cechy, właściwości i uwarunkowania wzajemnych relacji między tymi podmiotami. 

Koncentrują się na koncepcjach teoretycznych, dyskusjach, analizach wyników weryfikacji 

empirycznych i wynikających z nich inspiracjach istotnych dla dokonywania pogłębionego 

oglądu rzeczywistości społecznej i miejsca w niej działań z zakresu pomocy, wsparcia 

społecznego, poradnictwa. 

 

17. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, 

Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka 

Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

2018. 

Sygnatura: 115453 

Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy 

systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia 

społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej 

części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. 

Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została 



podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup 

defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich 

matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem 

potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), 

ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce 

pomagającego lub wspieranego.  Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą 

przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, 

poradnictwa i wsparcia społecznego. 

 

18. Spotkania, które leczą : doświadczenia z psychoterapii młodzieży / Lidia Grzesiuk. - 

Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. 

Sygnatura: 63633, 63634 

 

19. Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych : psychospołeczne 

uwarunkowania / Danuta Borecka-Biernat. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2006. 

(Acta Universitatis Wratislaviensis  ISSN 0239-6661 ; 2889. Prace Psychologiczne  ISSN 

0137-110X ; LVIII) 

Sygnatura: 95416 

 

20. Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii : perspektywa 

interwencji kryzysowej / red. nauk. Anna Grabowiec, Joanna Kryza, Krystyna Zielińska. - Toruń 

: Wydawnictwo Adam Marszałek ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. 

(Komunikacja Społeczna w Edukacji.) 

Sygnatura: 109088 

Prezentowana monografia koncentruje się wokół istoty wszelkich działań poradniczych i 

terapeutycznych, jaką stanowi komunikowanie się. [...] Książka jest wynikiem owocnej 

współpracy szesnastu autorów reprezentujących uczelnie z Polski, Republiki Słowackiej i 

Republiki Czeskiej. 

 

21. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. 

nauk. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 

Sygnatura: 99864, 99865 P, 99866 

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i 

praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz 

praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi. Poruszane 

zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić 

metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą 

(np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z 

dziećmi mającymi trudności w uczeniu się).. 

 

22. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : podręcznik terapeuty 

/ Philip C. Kendall, Munya Choudhury, Jennifer Hudson, Alicia Webb ; tł. i adaptacja Anna 

Ćwiklińska-Zaborowicz [et al.]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 

(Program LĘK) 

Sygnatura: 106567 

Pierwsze polskie wydanie jednego z najskuteczniejszych programów terapii zaburzeń 

lękowych u nastolatków. Podręcznik zawiera opis programu poznawczo-behawioralnej terapii 

zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. Autorzy krok po kroku omawiają 16 sesji 

terapeutycznych: ich cele, kolejne etapy i stosowane strategie. Poszczególne sesje poświęcone są 

takim zagadnieniom, jak: rozpoznawanie objawów lęku, myślenie osoby odczuwającej lęk i jego 

skutki, plan radzenia sobie czy wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach budzących lęk. 



Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest zeszyt ćwiczeń dla pacjenta. Całość składa się na 

program terapeutyczny "Lęk". 

 

23. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : zeszyt ćwiczeń / 

Philip C. Kendall, Munya Choudhury, Jennifer Hudson, Alicia Webb ; tł. i adaptacja Anna 

Ćwiklińska-Zaborowicz [et al.]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 

(Program LĘK) 

Sygnatura: 106568 

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika do programu poznawczo-behawioralnej 

terapii zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. To doskonałe narzędzie do pracy, 

które wzmacnia zaangażowanie młodego człowieka w terapię. Nastolatki uczestniczące w terapii 

dowiadują się, na czym ona polega, jakie są jej zasady i kolejne etapy. Uczą się rozpoznawać 

uczucia i panować nad nimi oraz poznają techniki relaksacyjne. Zdobyte w programie 

doświadczenia pomogą im stawiać czoła niepokojącym sytuacjom, zamiast ich unikać, a 

opanowane umiejętności będą procentować w życiu codziennym. 

 

24. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2018. 

Sygnatura: 115111 

Książka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją 

wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur 

udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza 

system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo książka zawiera 

propozycję arkuszy służących opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

25. Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i 

szkole / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wiedza i Praktyka, 

copyright 2018. 

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych.) 

Sygnatura: 114926 A 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego 

stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego 

związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości 

podejmowanych działań. Publikacja „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” to 

zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się zgodnie z prawem, a każde działanie 

dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami, sposób. 

Zawarte w publikacji wzory oraz przykłady gotowych dokumentów stanowią wsparcie i 

ułatwienie w pracy każdego dyrektora. 

 

26. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Kingi Kalety, 

Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. 

Sygnatura: 104900 P 

Książka jest próbą odpowiedzi na oczekiwania i wymagania stawiane współcześnie 

pedagogom w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Dotyczy tzw. miękkich umiejętności, do 

których należą m.in.: budowanie optymalnych relacji, zaawansowane umiejętności 

komunikacyjne, skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym. Kolejne rozdziały obejmują 

następujące zagadnienia: tworzenie autorytetu nauczyciela poprzez budowanie jego relacji z 

uczniami, rola wychowawcy klasy, problematyka przygotowywania młodego pokolenia do życia 



w medialnym świecie, sposoby prowadzenia rozmowy psychologicznej z uczniem oraz tematyka 

radzenia sobie ze stresem w szkole i poza nią. 

 

27. Wychowanie młodzieży dorastającej / Feliks Wojciech Bednarski ; słowo wstępne Karol 

Wojtyła. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Navo", 2000. 

Sygnatura: 85827 

 

28. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów 

i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. 

Sygnatura: 104575 

Publikacja jest zarówno podręcznikiem z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, jak 

i książką, która zainteresuje każdego czytelnika - rodzica, a nawet młodzież chcącą poznać siebie 

i zrozumieć swoje problemy, jakże częste w tym okresie życia. Książka zawiera syntetyczny 

przegląd najważniejszych informacji dotyczących zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. 

Szczególnie wyczerpująco omówiono w niej wyniki badań ich psychologicznych i 

psychoterapeutycznych aspektów. Będzie ona atrakcyjnym podręcznikiem dla klinicystów - 

psychiatrów i psychologów oraz ciekawą lekturą dla szerokiego grona osób zainteresowanych 

zaburzeniami psychicznymi i problematyką psychologii okresu rozwojowego. 

 

29. Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Danuta Borecka-Biernat, 

Krystyna Węgłowska-Rzepa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. 

(Acta Universitatis Wratislaviensis  ISSN 0239-6661 ; 2166. Prace Psychologiczne  ISSN 

0137-110X) 

Sygnatura: 86070, 86071, 86072 
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