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29. Cieśla, Jarosław : Uwierzyć w siebie / Jarosław Cieśla // „Psychologia w Szkole”. - 
2012, nr 4, s. 153-155 
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przyjmowania perspektywy drugiego człowieka. Opis wyników ewaluacji programu. 
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uczniów / Marzena Krysztof-Zarzycka // „Gazeta Szkolna”. - 2009, nr 42, s. 18 
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Poczucie własnej wartości stanowi ważna potrzebę człowieka, niezbędną do zdrowej 
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52. Majewska-Opiełka, Iwona : Poczucie własnej wartości u dzieci, cz. 2 / Iwona 
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poczucia własnej wartości (świadome życie, samoakceptacja, nastawienie na cel, 
asertywność, odpowiedzialność). 



53. Makower, Irena : Kłopoty z samooceną / Irena Makower // „Charaktery”. - 2010, nr 7, 
s. 36-41 
Niewidzialni ludzie ; Kozioł ofiarny ; Ja kameleon ; Gdzie cenią się najbardziej ; Jestem do 
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