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Czy mam depresję i co mogę na to poradzić? : poradnik dla nastolatków / Shirley Reynolds, Monika 
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W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją stresem i lękiem / Steven C. Hayes, 
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W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / 
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jako nauczyciele / redakcja naukowa Jacek Pyżalski. Warszawa: EduAkcja, 2020. 

 

Edukacja zdalna – co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? / Grzegorz Ptaszek, Grzegorz 

D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej Dębski, Magdalena Bigaj. Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo 
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Jak ćma –przejawy depresji w różnych okresach życia / Anna Antosik-Wójcińska, Tadeusz Parnowski, 

Łukasz Święcicki. Warszawa : ITEM Publishing, 2012. 

Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. 

Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. 
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Nastoletnia depresja :  poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół 

ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. Materiał opracowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji.  

Nastoletnia depresja : poradnik dla rodziców. Warszawa 2018. Materiał opracowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. 

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole / Joanna Szymańska. – Warszawa: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. 

One są wśród nas (II seria) (ore.edu.pl) 

Zarządzanie emocjami : krok w stronę zdrowia psychicznego / Marta Jankowska. Warszawa: Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, 2020. 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji 

(ore.edu.pl) 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców 

Wsparcie psychologiczne – Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Materiały audiowizualne 
Życie z depresją 

"Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci" - dr Magdalena Śniegulska - wykład 

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - Artur Gębka, Joanna Gutral - 

webinarium 

Stres w czasach zarazy - jak pomóc sobie i bliskim? - nagranie z 24 marca 2020 r. 

Fundacja Wychowanie w szacunku, wywiad z Jowitą Wowczak 

Empatia w relacjach z uczniami online – nagranie z 15 marca 2020 r. 

 

Strony internetowe 
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•www.zobaczznikam.pl 

•www.zobaczjestem.pl 

•www.twarzedepresji.pl 
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http://bc.ore.edu.pl/dlibra/publication?id=198&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=924E0C1990F9ED3D415D54AA4F5E0471-28
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