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Rodzice i nastolatki 
- konflikty, sposoby porozumiewania się 

(wybór literatury na podstawie zbiorów 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie) 
 

 
            Przy każdej pozycji w nawiasach podano numery inwentarzowe potrzebne do wypożyczenia. 

  

1. 7 nawyków skutecznego nastolatka : obowiązkowy przewodnik dla młodzieży / Sean Covey 

; przełożyła Anna Rędzio. Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2019 (nr inw. 48004) 

2. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców 

/ Irena Obuchowska. Warszawa : WSiP, 1996 (nr inw. 42405)  
[M.in. o problemowym zachowaniu młodzieży, rozwiązywaniu konfliktów i zasadach postępowania 

rodziców z nastolatkami] 

3. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały - jak słuchać, żeby z nami rozmawiały / Adele 

Faber, Elaine Mazlish. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 (nr inw.: 44430) 

4. Jak nawiązać dialog z nastolatkami / Philippe Gutton [oraz] Vincent Villeminot. - Poznań : 

"W Drodze", 2013 (nr inw. 47723) 

5. Kiedy pozwolić? kiedy zabronić? [dzieciom od 2 do 16 lat] / Robert MacKenzie . – Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001 (nr inw. 43209) 

6. Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, 

Thomas H. Ollendick. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004  (nr 45080) 

7. Nastolatki : kiedy kończy się wychowanie? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. Podkowa 

Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2014 (nr inw. 48012) 

8. Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, 

Alicja Senejko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 (nr inw. 47790) 

– Rozdz. 8: Reorganizacja relacji z rodzicami 

9. Psychologia relacji, czyli Jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami / 

Mateusz Grzesiak. Gliwice : "Helion", cop. 2017 (nr inw. 48008) 

10. Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia / Maria Czerwińska-

Jasiewicz. Warszawa : "Difin", 2015 (nr inw. 47793) 

– Rozdz. 16: Wybrane problemy okresu dorastania w kontekście rozwoju ogólnego        

[m.in. o konfliktach i buncie w okresie dorastania oraz przyczynach zachowań 

autodestrukcyjnych] 

11. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. 

Rosenfeld, Russell F. Proctor II. Poznań : "Rebis", 2011 (nr inw. 47800) 

- Rozdz. 12 : Radzenie sobie z konfliktami 

- Aneks I : Porozumiewanie się w rodzinie [m.in. zasady skutecznego porozumiewania się] 

12. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z 

nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. W-wa : "Difin", 2010 (nr inw. 46196) 

- Cz. 1, rozdz. 7 : Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją  
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13. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika Gregorczuk, 

Barbara Kołtyś. - Warszawa : Edgard, 2015 (47814) [Poradnik dla rodziców i pedagogów] 

- Rozdz. 6. –  Chcę być taka jak… O idolach, modach i samoakceptacji 

- Rozdz.7. – My lubimy słuchać popu. O potrzebie przynależności do grupy i buncie 

nastolatków ;  

- Rozdz. 12. – Jeszcze tylko 15 minut przy kompie! O uzależnieniach i zainteresowaniach 

14. Twój nastolatek potrzebuje ciebie / [Ross Campbell ; przekł. z ang. Andrzej Gandecki]. 

Kraków : Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 1991 (nr inw. 40279) 

15. Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas 

Gordon. Warszawa : "Pax", 1991 (nr inw. 39813; 40120) 

16. Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi / Thomas 

Gordon. Warszawa : "Pax", 1994 (nr inw. 40730) 

17. Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców / John S. Leite, J. Kip Parrish ; przetł. [z 

ang.] Iwona Oleksiuk. Warszawa : WSiP, 1994 (40910) [Poradnik omawia 10 zasad  

skutecznego wychowania nastolatków] 

18. Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka - ryzyka wielowymiarowe : ujęcie 

socjopedagogiczne / zespół aut. Anna Dobrychłop i in. Warszawa ; Milanówek : "Aspra-Jr" ; 

Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017 (nr inw. 48072) 

- Rozdz. 2.6 : Rodzina jako podstawowy czynnik ochrony przed zachowaniami 

ryzykownymi 

 

 

II. Artykuły z czasopism: 

 
1.  Fobia szkolna a postawy rodzicielskie / Sonia Wawrzyniak. Wychowanie na co Dzień. -. 2014, 

nr 2, s. 21 - 24 
2. Problemy dorastających nastolatków / Bogdan Stańkowski. Edukacja. -.2005, nr 4, s. 32-48 
3. Relacje nastolatków z rodzicami / Barbara Borowiecka. Nowa Szkoła. -. 2005 nr 2, s. 30-32 
4. Rodzina wspierająca :dedykowana forma wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi / Elżbieta Bielecka. Praca Socjalna. -. 2018, nr 3, s. 144-165 

5. Trudności wychowawcze w okresie dorastania / Karolina Appelt. Psychologia w Szkole. -. 

2004, nr 4, s. 19-25 
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