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I. Pozycje zwarte 
 

1. Chatizow Joanna. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży :żyć nie umierać : 

poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Difin, 2018. 

 

2. Maxwell John C. Czasem wygrywasz a  czasem się uczysz. – Warszawa: MT Biznes, 

2017.  

 

3. Maxwell John C. Czasem wygrywasz a  czasem się uczysz: dla nastolatków. – 

Warszawa: MT Biznes, 2018. 

 

4. Radziwiłłowicz Wioletta. Depresja u dzieci i młodzieży :analiza systemu 

rodzinnego - ujęcie kliniczne. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 

5. Reynolds Shirley, Parkinson Monika. Czy mam depresję i co mogę na to poradzić?: 

poradnik dla nastolatków. – Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2018.    

6. Tacchi Mary Jane, Scott Jan. Depresja. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2020. 

 

7. Turno Monika. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu :informacje dla 

pedagogów i opiekunów. -  Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. 

 

8. Walerych Sylwia. Depresja u dzieci i młodzieży: poradnik dla rodziców. – 

Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. 

 

II. Artykuły z czasopism 

 

1. Drachal Halina. Po pierwsze, bądź.... "Głos Nauczycielski" 2020, nr 8, s. 14. 

 

2. Engler Maria. Kiedy dziecko jest smutne. "Remedium" 2021, nr 3, s. 20-21. 

Rola smutku i sposoby radzenia sobie z nim. Smutek w literaturze dziecięcej. 

Przejawy dziecięcej depresji. 

 

3. Gauza Katarzyna. Dystymia. "Remedium" 2020, nr 11, s. [33]. 

Charakterystyka dystymii, zwanej również depresją nerwicową, która przejawia się 

brakiem humoru i satysfakcji z życia. Przyczyny, przejawy, sposoby pomocy. 

 

4. Ippoldt Lidia, Kociołek-Kaszyńska Roksana. Czemu oni boją się życia?. "Biblioteka 

w Szkole" 2020, [nr] 10, s. 48-50. 

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 

tematem którego jest depresja nastolatków. 



5. Kluczyńska Sylwia. Przemoc domowa a depresja. "Świat Problemów" 2020, nr 5, s. 

22-25. 

Przemoc domowa stanowi poważny czynnik ryzyka wystąpienia depresji u osób 

doświadczających przemocy. W artykule podano kryteria diagnozowania depresji oraz 

opisano sposoby pomocy. 

 

6. Kwiatkowska, Katarzyna. Depresja poadopcyjna - przyczyny, profilaktyka, 

wsparcie. "Remedium" 2021, nr 4, s. 18-19. 

Przyczyny depresji u rodziców adopcyjnych i sposoby jej przeciwdziałania. Społeczna 

świadomość depresji poadopcyjnej. 

 

7. Łoskot Małgorzata. Najczęstsze zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. "Głos Pedagogiczny" 2020, nr [8] (121), s. 28-31. 

Najczęstszymi zaburzeniami rozpoznawanymi w dzieciństwie i okresie dojrzewania 

są: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia rozwoju 

psychologicznego oraz zaburzenia zachowania i emocji. W artykule przedstawiono 

główne kryteria diagnostyczne - objawy zaburzeń, które powinny wzbudzić niepokój 

rodziców i nauczycieli. 

 

8. Łoskot Małgorzata. Ochrona zdrowia psychicznego uczniów : zadania szkoły. 

"Głos Pedagogiczny" 2020, nr [5] (118), s. 20-22. 

Edukowanie uczniów z zakresu zdrowia psychicznego. Badania statystyczne 

dotyczące dzieci i młodzieży cierpiących na depresję. Rola szkoły w zwalczaniu 

problemu szerzenia się chorób psychicznych. 

 

9. Pomianowska Małgorzata. Depresja nastolatków. "Dyrektor Szkoły" 2021, nr 2, s. 

61-63. 

Pandemia COVID-19 przyczyną depresji u nastolatków. Objawy depresji. Wskazówki 

dla nauczycieli. 

 

10. Pomianowska Małgorzata. Zapobieganie depresji. "Dyrektor Szkoły" 2021, nr 2,      

s. 64. 

Wskazówki dla nauczycieli dotyczące zapobiegania depresji wśród uczniów. Wykaz 

telefonów i stron internetowych do instytucji udzielających pomocy. 

 

11. Włodarczyk Marta. Oblicza depresji. "Remedium" 2020, nr 9, s. 10-11. 

Powszechne występowanie depresji w społeczeństwie i objawy choroby. Postawa 

względem osoby ze stanami depresyjnymi. 

 

12. Żuchowska Dorota. Antydepres-ARTY. Sztuka vs. depresja - projekt w bibliotece 

szkolnej. "Biblioteka w Szkole" 2021, [nr] 6, s. 14-15. 

Udział biblioteki szkolnej w popularyzacji tematu depresja. 

 

 


