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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Grochowska, Nora : Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą : program edukacji 
psychologicznej w ramach kształcenia zintegrowanego : etap przygotowawczy 
kl. I-III / Nora Grochowska,Renata Gugnacka. - Warszawa : „Seventh Sea”, 
2001. - 71 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71 
Sygn. 9652 B/P Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

 
2. Grochowska, Nora : Twoje życie - Twoja sprawa : edukacja psychologiczna - 

lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych : przewodnik dla 
nauczyciela. Cz. 1, Klasy I-II / Nora Grochowska. - Warszawa : „Seventh Sea”, 
cop. 2002. - 79 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 79 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

 
3. Grochowska, Nora : Twoje życie - Twoja sprawa : lekcje wychowawcze, 

ścieżki edukacyjne : program edukacji psychologicznej dla szkół 
ponadgimnazjalnych / Nora Grochowska. - Warszawa : „Seventh Sea”, cop. 
2002. - 79 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 79 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

 
4. Grochowska, Nora : Twoje życie - Twoja sprawa : edukacja psychologiczna w 

szkołach ponadgimnazjalnych : książka dla młodzieży. Cz. 1 / Nora 
Grochowska. - Warszawa : „Seventh Sea”, cop. 2002. - 147 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. s. 147 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Wydawnictwa ciągłe 
 

5. Adamczyk, Marta : Psychoedukacja - rozwój osobisty czy zło konieczne? / 
Marta Adamczyk // „Psychologia w Szkole” . - 2011, nr 4, s. 118-131 
Psychoedukacyjne warsztaty dla uczniów, jako wczesna profilaktyka niepożądanych i 
destrukcyjnych zachowań. 

 



6. Brodacka-Adamowicz, Ewa : Uczyć dzieci bycia silnym / Ewa Brodacka-
Adamowicz // „Edukacja i Dialog”. - 1995, nr 1, s. 21-24 
Idea szkoły humanistycznej i wspierania zdrowego rozwoju psychicznego ucznia. 
Rozwój osobowości. 

Dostęp online 
http://eid.edu.pl/archiwum/1995,93/styczen,105/uczyc_dzieci_bycia_silnymi,33
4.html   

 
7. Chaber-Dądela, Anna : Program profilaktyczny „Akademia umiejętności 

interpersonalnych” / Anna Chaber-Dądela // „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze”. - 2003, [nr] 4, s. 31-32 

 
8. Cieszyńska, Alicja : Zajęcia psychoedukacyjne „Nasze spotkania” / Alicja 

Cieszyńska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2002, nr 2, s. 43-44 
Program przeznaczony dla szkół średnich. Uczy asertywności, świadomości 
własnych uczuć, pozytywnego myślenia, poprawia relacje z innymi ludźmi. 

 
9. Dymara, Bronisława : Jak gromadzić wiedzę personalną o dziecku? / 

Bronisława Dymara // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 11, s. 32-36 
Sposoby gromadzenia wiedzy o dziecku. Koncepcja kompleksowego 
nauczania/uczenia się autorstwa B. Dymary, oparta na trzech kategoriach wiedzy. 
Znaczenie samowiedzy w relacjach z otoczeniem. 

 
10. Kaczmarek, Kinga : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : dla klas I-III 

gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // „Remedium”. - 2013, nr 
4, dod. s. 4-7 
Tematy:  Nasza klasa staje się zespołem, Sytuacja konfliktowa: wyzwanie czy bariera 
nie do pokonania? O rolach, nie tylko w teatrze. 

 
11. Kaczmarek, Kinga : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : dla klas I-III 

gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // „Remedium”. - 2013, nr 
5, dod. s. 4-7 
Tematy: Czy warto być asertywnym? Granice akceptacji – asertywna odmowa, 
Krytyka czy informacja zwrotna? 

 
12. Kaczmarek, Kinga : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : dla klas I-III 

gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // „Remedium”. - 2013, nr 
7/8, dod., s. 4-[8] 
Tematy: Emocjonalny zawrót głowy, Do czego służy złość?, Nie taki diabeł straszny - 
ze stresem też można sobie poradzić. 

 
13. Kaczmarek, Kinga : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : dla klas I-III 

gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // „Remedium”. - 2013, nr 
9, s. 4-[8] 
Tematy: We własnych oczach, Samoocena i co z tego? Moje mocne strony. 

 
14. Kordziński, Jarosław : Psychoedukacja / Jarosław Kordziński // „Gazeta 

Szkolna : aktualności” . - 2002, nr 2, s. 13 
Rola pedagoga i psychologa szkolnego. Zadania poradni. 

 



15. Kubica, Aleksandra : Zajęcia psychoprofilaktyczne z młodzieżą ZSZ / 
Aleksandra Kubica, Ilona Stawczyk // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 
- 1993, nr 2, s. 80 

 
16. Kudryńska, Genowefa : Stałe elementy lekcji jako sposób wdrażania edukacji 

umiejętności życiowych do praktyki szkolnej / Genowefa Kudryńska, Ewa 
Mitoraj, Jolanta Pogon // „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole”. 
- 2002, z. 5, s. 37-42 

 
17. Loranty, Krzysztof : Kompetencje antystresowe uczniów jako element kultury 

bezpieczeństwa / Krzysztof Loranty // „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. - 2004, 
nr 2, s. 44-48 

 
18. Łopata, Agnieszka : Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność : 

scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1-2 / 
Agnieszka Łopata // „Wychowawca”. - 2006, nr 4, s. 26 ; nr 6, s. 29 
Cz. 2 scenariusza nosi tytuł: Asertywność w praktyce - prawa i obowiązki. 

 
19. Łoskot, Małgorzata : Praca na żywym organizmie / Małgorzata Łoskot// „Głos 

Pedagogiczny”. - 2013, nr 47, s. 46-47 
Praca psychologiczno-pedagogiczna z uczestnikami terapii lub psychoedukacji 
grupowej, tzw. grupa rówieśnicza. Schemat faz rozwojowych grupy rówieśniczej. 

 
20. Łoskot, Małgorzata : Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli / 

Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 2013, nr 50, s. 51-52 
Wspieranie wychowawczej roli rodziny/szkoły poprzez upowszechnienie/poszerzenie 
wiedzy psychologicznej na temat prawidłowości rozwoju dzieci i proponowanie 
różnych sposobów radzenia sobie z trudnymi wychowawczo sytuacjami. Zasady 
organizacji zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. Stosowanie 
interaktywnych metod i technik pracy. 

 
21. Palomares, Susanna : Skrzynia Skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna 

Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch // „Niezbędnik Pedagoga, 
Psychologa, Wychowawcy”. - 2008, [nr] 4, s. 48-64 
Propozycja zmian w pedagogicznym podejściu do nauczania i uczenia się polegająca 
na rozwijaniu w uczniach umiejętności społecznych i kształtowaniu ich w sferze 
emocjonalnej. Scenariusze zajęć: Uczymy się okazywać troskę, Dobry bohater w 
akcji, Zasady są ważne, Rozwiązywanie bieżących problemów, Ćwiczenia empatii, 
Co jest dobre, a co złe? Ściągają tylko przegrani, W pułapce kłamstwa, Zwierzęce 
pogaduszki (o odpowiedzialności), Rozpoznawanie wartości moralnych. 

 
22. Pilarska, Paula : Lekcje psychologii / Paula Pilarska // „Psychologia w Szkole”. 

- 2012, nr 1, s. 6-16 
Autorski program nauczania psychologii w szkole średniej – omówienie. 

 
23. Pilarska, Paula : Matura z psychologii / Paula Pilarska // „Psychologia w 

Szkole”. - 2013, nr 4, s. 98-105 
Nauczanie psychologii w II LO w Tarnowie. 

 
24. Postek, Halina : Polska szkoła wymaga głębokich zmian / Halina Postek // 

„Wychowanie na Co Dzień”. - 2005, nr 12, s. 20-22 



25. Niezbędne zmiany to: stworzenie nowych minimów programowych, zawierających 
niezbędną wiedzę z każdego przedmiotu; zmiana metod nauczania, zamiast 
podawania wiedzy encyklopedycznej, ćwiczenia praktyczne; wprowadzenie nowych 
przedmiotów takich jak: filozofia, psychologia, socjologia, prawo i logika. 

 
26. Program psychoedukacyjny dla młodzieży pt. "PRZEMOC to NIEmoc" / Alicja 

Dopierała [i in.] // „Drama”. - 2001, z. 40, s. 10-22 
Konspekty dramowe siedmiu lekcji dotyczących przemocy, dla uczniów gimnazjum i 
pierwszych klas liceum. 

 
27. Roicka, Beata : Klasowy psychometr pomaga w życiu / Beata Roicka, 

Marzena Wicher // „Edukacja i Dialog”. - 2002, nr 1, s. 48-49 
Określenie swoich stanów emocjonalnych, panowanie nad uczuciami. 

Dostęp online 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2002,100/styczen,175/klasowy_psychometr_p
omaga_nam_w_zyciu,1234.html   

 
28. Sikorski, Wiesław : Koncepcja edukacji emocjonalnej / Wiesław Sikorski // 

„Edukacja i Dialog”. - 1997, nr 10, s. 8-13 
Edukacja społeczno-moralna, wychowanie emocjonalne uczniów, nauczanie 
wychowujące. 

Dostęp online 
http://eid.edu.pl/archiwum/1997,95/grudzien,134/koncepcja_edukacji_emocjon
alnej,657.html   

 
29. Stańczyk, Dorota : Warsztaty psychologiczne : jak radzić sobie ze stresem / 

Dorota Stańczyk // „Wychowawca”. – 1996, nr 3, s. 19 
 

30. Sorokosz, Irena : Warsztaty psychologiczno-logopedyczne dla młodzieży / 
Irena Sorokosz, Ewa Zielińska // „Nowe w Szkole”. - 2003, [nr] 7/8, dod. „Co 
Głowa to Pomysł”,  s. VII-VIII 

 
31. Taraszkiewicz, Małgorzata : Żyjesz emocjonalnie? / Małgorzata Taraszkiewicz 

// „Gazeta Szkolna : aktualności”. - 2004, nr 45, s. [I], III 
Jak rozpoznać i zarządzać własnymi uczniami. Trzy podstawowe sposoby 
postrzegania emocji i reagowania na nie. 

 
32. Więckowski, Ryszard : Rozumienie przez dzieci wybranych pojęć 

psychologicznych / Ryszard Więckowski // „Życie Szkoły”. - 1995, nr 10, s. 
579-583 

 
33. Wlazły, Danuta : Dobrze widzi się tylko sercem : scenariusze zajęć dla klasy 

VI / Danuta Wlazły // „Nowe w Szkole”. - 2003, [nr] 7/8, dod. „Co Głowa to 
Pomysł”, s. III-VI 
Uświadomienie uczniom, że człowiek jest istotą bardzo złożoną, a ocena oparta na 
pozorach może być myląca. 

 
34. Wójcik, Barbara : Emocje twojego ucznia / Barbara Wójcik // „Psychologia w 

Szkole”. - 2004, nr 4, s. 13-18 
Jak zadbać o to, by uczeń stworzył pozytywny i prawdziwy obraz siebie samego. 

 



35. Zdankiewicz-Ścigała, Elżbieta : Mistrz własnych emocji / Elżbieta Zdankiewicz-
Ścigała // „Charaktery”. - 2003, nr 10, s. 20-21 
Jak pracować z dziećmi aby wykształcić w nich wysoki poziom kompetencji 
emocjonalnych. Teoria kompetencji emocjonalnych opracowana przez Carolyn 
Saarni. 

 
36. Żak, Piotr : Psychologia w szkołach / Piotr Żak // „Psychologia w Szkole”. - 

2012, nr 3, s. 120-123 
Psychologia jako przedmiot nauczania w szkołach za granicą: Anglia, Francja, 
Szwecja, Włochy. Możliwości nauczania psychologii w szkole średniej w Polsce. 

 
 
 


