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Problemy zdrowia psychicznego uczniów 
- działania profilaktyczne i interwencyjne 

 

 (wybór literatury na podstawie zbiorów 
 Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie) 

 
Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego uczniów powinny mieć na celu przede wszystkim 
polepszenie ich dobrostanu psychicznego, rozwijanie zasobów psychologicznych i kompetencji społecznych 
pomocnych w dalszym rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami, takimi jak: agresja, poczucie niskiej wartości, 
stany lekowe i depresyjne, problemy adaptacyjne i w relacjach z rówieśnikami czy uzależnienie od mediów. 

 

I. Książki dla nauczycieli i rodziców (w nawiasach podano numery inwentarzowe) : 
 

1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Sopot : GWP, 2011                        
(nr inw. 46319) [Cechy cyberbullyingu, jego sprawców i ofiar, konsekwencje doświadczania 
agresji elektronicznej, metody profilaktyki i interwencji] 

2. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły 
podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. Kraków : "Rubikon", 2003                               
(nr inw. 43589) (Propozycje zajęć dotyczących m.in. integracji grupy, asertywności, 
komunikacji interpersonalnej, tolerancji. Wykorzystano zabawy i techniki aktywizujące ucznia. 
W zajęciach mogą brać udział również rodzice). 

3. Bufory stresu : jak rozwijać odporność psychiczną dziecka / Iwona Sikorska. Kraków : 
Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2011 (nr inw. 47671) (Książka dla nauczycieli i rodziców z 
przykładami gier i ćwiczeń rozwijających u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
inteligencję emocjonalną, kreatywność, sprawstwo i umiejętności rozwiązywania problemów) 

4. Co się dzieje w mojej głowie : jak zacząć z dzieckiem rozmowę o zdrowej głowie? / Molly 
Potter. Warszawa : Wydawnictwo Tadam, [2019] (nr inw. 48006) 

5. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. 
Agatston. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010 (nr inw. 47451) [Opisuje skutki 
doświadczania przez dzieci przemocy, porady dla rodziców i nauczycieli w zakresie technik 
prewencyjnych i strategii pozwalających skutecznie walczyć z cyberprzemocą w szkole] 

6. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan 
Carr. Gdańsk : GWP, 2008. - (Seria „Biblioteka Wychowawcy”) (nr inw. 45916) 

7. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i 
rodziców / Urszula Oszwa. Kraków : "Impuls", 2007 (nr inw. 45060) 

8. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morales Gómez ; przekł. Sylwia Mazurkiewicz-
Petek. Kraków : "eSPe", 2002 (nr inw. 47710) (Poradnik opisujący metody postepowania w 
przypadku dziecka, które ma problemy adaptacyjne, niską samoocenę, nie nawiązuje relacji 
z innymi, nie potrafi się skupić, jest agresywne, nadpobudliwe czy impulsywne) 

9. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie /Birgit Fuchs. Kielce :"Jedność",1999 (nr inw. 42711) 
10. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. Wyd. 2. Warszawa : "Difin", 2010                

(nr inw. 46245)    (Zestaw ćwiczeń - gier i zabaw- które pomagają stworzyć przyjazny klimat 
w grupie, rozwijają umiejętności społeczne i kreatywność uczniów) 

11. Jak pomóc dziecku, które się boi : przezwyciężanie lęków i niepokojów u dzieci / Cynthia G. 
Last. Kraków : "eSPe", 2012 (nr inw. 46910)  [Poradnik dla rodziców, zawiera m.in. opisy 
technik relaksacyjnych i metod radzenia sobie ze stresem przeznaczone dla dzieci] 
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12. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania 
[poradnik ]/ Ewa Sokołowska. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007 (nr inw. 45251) 

13. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. 
Warszawa : PARPA, 2006 (nr inw. 46863) 

14. Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : 
ćwiczenia grupowe / oprac. Alicja Kobiałka. Warszawa, [1992] (nr inw. 40199) 

15. Lęk u dziecka / Teresa Maria Bochwic. Warszawa : PZWL, 1991 (nr inw. 40288) 
16. Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, 

Thomas H. Ollendick. Gdańsk : GWP, 2004 (nr inw. 45080) 
17. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość [w przedszkolu, świetlicy, w szkole] / Petra Stamer-

Brandt. Kielce : "Jedność", 2013 (nr inw. 47770) 
18. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu 

komórkowego / Stanisław Kozak. Warszawa : "Difin", 2013 (nr inw. 47236)  
19. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, 1999 ( nr inw. 43054) [Zawiera m.in. program wychowawczo-terapeutyczny 
„Trudne dziecko w szkole” przeznaczony do pracy z nastolatkami, wspierający „trudną” 
młodzieży w mierzeniu się ze swoimi problemami, odkrywaniu swoich mocnych stron i 
budowaniu poczucia własnej wartości] 

20. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof 
Zajączkowski. Kraków : "Impuls", 2012 (nr inw. 47245)  

21. Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty 
Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. Kraków : "Impuls", 2006 (nr inw. 44918) [Opisuje takie problemy, 
jak: agresywność, zaburzenia odżywiania, depresję, samobójstwa u młodzieży] 

22. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. 
Greene. Warszawa : Edgard, 2014 (nr inw. 47825) 

23. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, 
Małgorzata Łobacz. Warszawa : "Difin", 2013 (nr inw. 47249, 47827) [Dotyczy uczniów 
wymagających dodatkowego wsparcia wychowawczego z powodu odrzucenia rówieśniczego, sytuacji 
kryzysowej lub traumatycznej, przemocy domowej lub szkolnej, fobi szkolnej, nieśmiałości, ADHD itp.] 

24. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata 
Osipczuk. Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009 (nr inw. 45941) 

25. Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze 
zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 
2014 (nr inw. 47830) (M.in. etapy i objawy uzależnienia od nowych mediów u dzieci i 
młodzieży, jak motywować nastolatka do podjęcia terapii) 

26. Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci 
i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. Warszawa : "Difin", 2015 (nr inw. 47838) (Propozycje gier i 
zadań do wykorzystania podczas zajęć stymulujących rozwój tożsamości, kompetencji 
społecznych, poznawczych i emocjonalnych dzieci) 

27. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 (nr inw. 47861) 

28. Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? / 
Anna Kozłowska. Warszawa : "Żak", 2005 (nr inw. 44326) [M.in. lęk przed szkołą, zachowania 
agresywne, nadpobudliwość psychoruchowa] 

29. Zgrana klasa : Ja - Ty - My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas I-VI 
szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Betkowska, 
Joanna Czubak. Kraków : "Impuls", 2011 (nr inw. 46407) 
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II. Książki do polecenia dla nastolatków : 
 

1. Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck ; przeł. [z ang.] Jarek Król. 
Warszawa : "Polczek", 1992 (nr inw. 42723) 

2. Emocjonalne SOS : jak uleczyć negatywne emocje / Guy Winch ; [przekł. Katarzyna 
Mojkowska]. Warszawa : "Muza", 2016 (nr inw. 47876) (Na okł. podtyt.: zmierz się z 
poczuciem winy, niską samooceną, porażką, odrzuceniem, zanim urosną do rangi problemu!) 

3. Jak przestać się martwić i zacząć żyć / Dale Carnegie ; [przeł. z ang. Paweł Cichawa]. 
[Warszawa] : "Studio Emka", cop. 2012 (nr inw. 47416) 

4. Lęk i fobia : praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi / Edmund J. Bourne. 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 (nr inw. 47997) 

5. Nieśmiałość : zmień myślenie i odważ się być sobą / Magdalena Staniek. Warszawa : "Edgard", 
2013 (nr inw. 47585) 

6. Okulary szczęścia : odkryj swoją siłę emocjonalną / Rafael Santandreu ; [przekł. Joanna Kuhn]. 
Warszawa : "Muza", 2016 (nr inw. 47888) 

7. 7 nawyków skutecznego nastolatka : obowiązkowy przewodnik dla młodzieży / Sean Covey ; 
przełożyła Anna Rędzio. Wyd. 3 zm. Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2019 (nr inw. 48004) 
(W tej książce nastolatek dowie się, jak być asertywnym, jak zaprzyjaźnić się z rodzicami, 
nawiązać przyjaźnie, osiągać stawiane sobie cele) 

8. Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Adam Alter. Kraków : 
Wydawnictwo UJ, cop. 2018 (nr inw. 48062) (Autor tłumaczy, jak bardziej świadomie 
korzystać z nowych mediów oraz jak zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie) 

9. W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem 
/ Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi. Sopot : GWP, 2019 (nr inw. 47994) 

10. Włącz swój mózg : twój klucz do szczęścia, pozytywnego myślenia i zdrowia / Caroline Leaf ; 
[tłumaczenie Sara Wacławik]. Ustroń : "Szaron", 2016 (nr inw. 48011)   (Na okładce: Poznaj 
21-dniowy plan detoxu mózgu) 

11. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, 
Monika Vogelgesang. Kraków : "Wam", cop. 2014 (nr inw. 47496) [Poradnik dla tych, którzy 
szukają dróg wyjścia z problemów z komputerem; opisuje symptomy, przyczyny i skutki 
uzależnienia] 

12. Złota rybka w szambie : jak pokonać uzależnienie od smartfona i Internetu / Krzysztof Piersa. 
Warszawa : "Jaguar", 2020 (nr inw. 48066) 

 
 
Maj, 2021                           Oprac. Ewa Pawłowska 

 (Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie) 


