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BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. - Kielce : 
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006

Sygn.: 95965
Sygn.: 34445 Filia Radomsko 

DRAGAN Magdalena, OLEKSY Beata : Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji 
interpersonalnej młodzieży // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie 
– terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwa Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 203-217

Sygn.: 93016

DYDUCH Ewa : Pomoc specjalna uczniom niepełnosprawnym w praktyce szkolnej // W : Kształcenie 
zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, red. Adam Mikrut.
- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 92-103

Sygn.: 92641

ILNICKA Renata Małgorzata : Socjoterapia - twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek 
niedostosowanych społecznie // W : Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod 
red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 261-270

Sygn.: 31722 Filia Bełchatów
Sygn.: 29555 Filia Opoczno

JAGIEŁA Jarosław : Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : "Rubikon", 2007
Sygn.: 29994 Filia Bełchatów 

KAPPERT Detlef  : Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika ciała, socjoterapia / [tł. 
Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska]. - Warszawa : Kined - Joanna Zwoleńska, 2005

Sygn.: 40327 Filia Tomaszów 

MATYJA Anna : Socjoterapia - założenia i rzeczywistość : analiza porównawcza // W: Praca socjalna wobec 
nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. 
Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit" , 2008. - S. 121-136

Sygn.: 41385 Filia Tomaszów

NYCKOWSKI Adam : Socjoterapia w pracy w środowiskach marginalizowanych // W: Terapia w resocjalizacji.
Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, red. Paweł Szczepaniak. - Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie Żak Teresa i Józef śmiecińscy, 2009. - S. 77-93

Sygn.: 97865
Sygn.: 35507 Filia Radomsko

PÓŁTORAK Małgorzata, PÓŁTORAK Piotr : Socjoterapeutyczna grupa otwarta jako forma pomocy wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczych // W:  Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i 
wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 
187-201

Sygn.: 95666
Sygn.: 29962 filia Bełchatów

SAWICKA Katarzyna : Ekologiczny kontekst socjoterapii // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i 
praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, 2006. - S. 397-409

Sygn.: 40398 Filia Tomaszów
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SIECZCZYŃSKA Danuta : Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej
: (program, plan zajęć, przykłady zajęć).  - Płock : "Korepetytor", 2005

Sygn.: 41284 Filia Tomaszów 
Dotyczy dzieci i młodzieży

SAWICKA Katarzyna : Etyczność socjoterapii // W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / red. 
Wanda Kaczyńska. - Wyd. nowe popr. i rozszerz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 211-223
M.in. wartości w zasadach i normach socjoterapii, wartości w programach i tematyce zajęć 

socjoterapeutycznych, wartości w procedurach socjoterapii, wartości w pozytywnym klimacie 
emocjonalnym i moralnym socjoterapii.
Sygn.: 101711

SAWICKA Katarzyna : Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone 
zachowania // W: Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 51-86

Sygn.: 93842W

SAWICKA Katarzyna : Terapia w resocjalizacji // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 /
red. nauk. Bronisław Urban, red. nauk. Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 
163-181

Sygn.: 95614, 95546W

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, 1999

Sygn.: 26245 Filia Bełchatów
Sygn.: 37309 Filia Tomaszów

SOCJOTERAPIA wychowanków pogotowia opiekuńczego / red. Małgorzata Ganczarska ; Uniwersytet 
Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008

Sygn.: 97326 

ZDANOWSKA Anna : Socjoterapia dzieci z zaniżonym poczuciem własnej wartości // W: Wczesna edukacja 
dziecka - perspektywy i zagrożenia / red. Stanisława Włoch. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, 2009. - S. 405-412

Sygn.: 98288

Artykuły z czasopism:
(Artykuły dostępne w Czytelni  Biblioteki  Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach)

CZERWIŃSKA Anna : Problemy resocjalizacji w systemie oświaty // Remedium. - 2009, nr 1, s. 1-3
Dziecko - opieka społeczna - zakłady ; Zakłady poprawcze i wychowawcze ; Socjoterapia

DRAMIŃSKI Marek : O studium socjoterapii i doskonaleniu wychowawców / rozm. przepr. Grażyna 
Dworańczyk // Remedium. - 1994, nr 9, s. 2-3

DRAMIŃSKI Marek. : O Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii / rozm. przepr. Anna Rękawek // 
Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 48-51

FIDLER Elżbieta, GĄSIŃSKA Katarzyna : Poczucie koherencji i umiejscowienia kontroli uczniów Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 3/4, s. [5]-8

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III Liceum.

GŁOGOWSKA-MAKOŚ Elżbieta : Program pracy grupy socjoterapeutycznej // Lider. - 2007, nr 11, s. 30
     Zajęcia z grupą dzieci zagrożonych środowiskowo

GÓRECKA Agnieszka : Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej. - (ABC programów 
profilaktycznych) // Remedium. - 2012, nr 3, s. 16-17

Założenia, charakterystyka uczestników i realizatorów Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej 
Patologii Społecznej (PMPS) realizowanego przez Fundację Praesterno.
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GRANIGER Joanna : Świetlice dla dzieci - szansą przejścia na "pogodną stronę życia" // Świat Problemów. - 
2011, nr 4, s. 29-31

Świetlice socjoterapeutyczne ich działalność i pomoc pedagogiczno-psychologiczna w formie 
krótkotrwałych działań interwencyjnych czy też w ramach pracy w dłuższym procesie terapeutycznym.

HORECKA Iwona, ŚLEPOWROŃSKA Dagna : Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i ekspresji 
twórczej // Lider. - 1998, nr 4, s. 11-15

Warsztaty doskonalenia nauczycieli i młodzieży. Zajęcia socjoterapeutyczne dla ,,klas trudnych". 
Program profilaktyki uzależnień.

JADCZAK-SZUMIŁO Teresa : Diagnoza w procesie socjoterapii. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2011, nr 4, 
s. 21-24

Obszary diagnozy socjoterapeutycznej, jaka może być prowadzona w świetlicach 
socjoterapeutycznych.

JUNIK Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 5 // Remedium. - 2008, nr 3, s. 
28-29
 Wyniki badań skuteczności oddziaływań świetlic socjoterapeutycznych.

JUNIK Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 4 // Remedium. - 2007, nr 10, s. 
30-31

Badania nad skutecznością oddziaływań prowadzonych w świetlicach socjoterapeutycznych na rzecz 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

JUNIK Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 1. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, 
nr 6, s. 1-3

Co ewaluować, teoretyczne założenia oceny skuteczności oddziaływań socjoterapeutycznych.

JUNIK Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 2. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, 
nr 7/8, s. 1-4

Wyniki badań. Przedmiot badań : warunki wspomagania rozwoju psychospołecznego wychowanków 
świetlic oraz ocena skuteczności oddziaływań realizowanych na rzecz dzieci.

JUNIK Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 3 // Remedium. - 2006, nr 9, s. 
28-29

Strategia wspierająco-akceptująca stosowana wobec wychowanków świetlic. Predyspozycje 
wychowawców a rozwój wychowanków.

KAMIŃSKA Joanna : Czym jest socjoterapia? // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 17-20
Artykuł na temat zadań socjoterapii we wspieraniu młodych ludzi w rozwijaniu się i nabywaniu 
umiejętności konstruktywnego działania, oraz brania odpowiedzialności za własne życie.

KAMIŃSKA Joanna : Kompetencje socjoterapeutów // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 25-28
Standardy kwalifikacji zawodowych dotyczące wiedzy, umiejętności, cech i postaw socjoterapeuty oraz
standardy pracy socjoterapeutycznej.

KARASOWSKA Aleksandra : O chłopcu, który myślał, że jest zły... . Cz. 3. - (Zranione dzieci) // Remedium. - 
2012, nr 4, s. 8-9

Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w wychowaniu dzieci głęboko zranionych psychicznie.

KARASOWSKA Aleksandra : Miłość i profesjonalizm. Cz. 1 // Remedium. - 2011, nr 4, s. 8-9
Refleksje terapeutki dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą.

KARASOWSKA Aleksandra : Miłość i profesjonalizm. Cz. 2 // Remedium. - 2011, nr 5, s. 10-11
Relacje psychologa z pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

KARASOWSKA Aleksandra : Model pomocy realizowany w świetlicy // Remedium. - 2009, nr 2, s. 6-7
Model pracy świetlicy środowiskowej o charakterze opiekuńczo-wychowawczym : zagrożenia i 
nadzieje.

KARASOWSKA Aleksandra : Problem kradzieży w grupie dzieci // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 8-10
Model rozwiązywania problemu kradzieży wśród dzieci.

KARASOWSKA Aleksandra : W poszukiwaniu nowych metod pomocy // Remedium. - 2008, nr 9, s. 28-30
Zajęcia socjoterapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
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KARASOWSKA Aleksandra, SZULIRZ Alina : Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 1 // Remedium. - 
2008, nr 10, s. 30-31

Projekt jako metoda korygowania zaburzonych zachowań dzieci i wspierania ich rozwoju.

KARASOWSKA Aleksandra, SZULIRZ Alina : Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 2 // Remedium. - 
2008, nr 11, s. 12

Kolejne fazy wykonania projektu wraz z efektami jego oddziaływania.

KARASOWSKA Aleksandra : Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 3 // Remedium. - 2009, nr 11, s. 4-5
Kształtowanie odpowiedzialnej postawy dziecka.

KOSTER-ŻABIŃSKA Joanna : Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej // Świetlica w Szkole. - 
2011, nr 2, s. 13-14

Socjoterapia jako forma zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży, u których zaburzenia zachowań 
utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń w szkole.Przykłady zabaw stosowanych na 
zajęciach socjoterapeutycznych.

KOWALSKA Katarzyna : Potrafisz inaczej // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 45-47 
Socjoterapia ; Nauczanie początkowe - programy autorskie ; Programy nauczania początkowego ; 
Dziecko z ADHD – psychoterapia.

KOWALSKI Dariusz : Kluby młodzieżowe jako nowoczesna forma profilaktyki // Remedium. - 2008, nr 5, s. 
30-31

Kluby młodzieżowe jako pionierski projekt pracy z młodzieżą.

KRASICZYŃSKA Barbara : Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 40-47

Zaplanowane i celowe stwarzanie dziecku warunków umożliwiających zmianę sądów o samym sobie.

KUCIŃSKA Elżbieta : Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej 
nieprzystosowaniem społecznym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 29-30

KUSKOWSKI Mariusz : Spojrzenie praktyka na terapię w domach pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 
2009, [nr] 5, s. [35]-46
 Biologiczne teorie starzenia. Psychologia starzenia. Terapia w starości. Socjoterapia w domach pomocy

społecznej.

KWIATKOWSKI Piotr : Psychohigieniczne efekty szkolenia się w ramach studium socjoterapii // Opieka, 
Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 4, s. 23-27

Wyniki badań dotyczące uczestników rocznego kursu socjoterapii.

LOOSE Leszek : Po co i dla kogo świetlice socjoterapeutyczne? // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 38-39
Świetlice dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

ŁOPUCH S. : Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 3, s.
118-123

Przykład konspektu zajęć.

MARCZUK Leokadia : Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 46-47

MATYJA Anna : Miejscówka, czyli miejsce dla dzieci // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 44-45
Przykład świetlicy środowiskowej "Miejscówka" w mieście Chełmek koło Oświęcimia, gdzie realizowano
zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

MATYJA Anna : Różne warianty i cele socjalne socjoterapii w perspektywie badań jakościowych w świetlicach 
środowiskowych // Forum Oświatowe. - 2006, [nr] 2, s. [113]-123

MATYJA Anna : Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie // Remedium. - 2010, nr 3, s. 10-11
Opis wybranych czynników determinujących zmiany w dziedzinie wsparcia socjoterapeutycznego.

MATYJA Anna : Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 36-41

Próba wykazania nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek o charakterze socjoterapeutycznym, a 
także wyjaśnienia jak rodzaj placówki wpływa na modele realizowanej w niej psychokorekcji.
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MURASZKO Bożena : Azyl w świetlicy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 63-66
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół Ogrodniczych we Wrocławiu.

MURASZKO Bożena : Nauka asertywności w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, 
s. 21-24

Świetlica socjoterapeutyczna w Zespole Szkół Ogrodniczych we Wrocławiu.

MURASZKO Bożena : Świetlica socjoterapeutyczna w szkole // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 17-21
Zespół Szkół Ogrodniczych we Wrocławiu. Organizacja, program, formy działania świetlicy.

NIEDBAŁA Jadwiga :  Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych. - (Twórczość - 
ekspresja - aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży / red. Katarzyna Krasoń). - Summ. - Bibliogr. //
Chowanna. - T. 1 (2011), s. [265]-280

Wpływ tańca na efekty socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych.

NOWAKOWSKI Krzysztof : Propozycja programu socjoterapeutycznego. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52

Charakterystyka celów socjoterapii. Przykład programu socjoterapeutycznego dla młodzieży placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

OSTROWSKI Kazimierz : Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co 
Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 10-12

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi. Cele i zadania 
socjoterapii. Metody i techniki oddziaływania psychokreacyjnego i wychowawczego.

PARZUCH J. : Hostel (Szkolny Ośrodek Socjoterapii w Milanówku) // Remedium. - 1993, nr 2, s.15

PAWLAK Gracjana : Moja praca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze .-2007, nr 4, s. 42-45

PIOTROWSKI Maciej : Pedagogika ulicy // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 29, s. 1, 7
Działalność edukacyjno-wychowawcza Pracowni Wspomagania, Wychowania, Terapii i Rozwoju w 
Starachowicach. Narkomania wśród młodzieży. Socjoterapia - program metadonowy.

PULCYN Tadeusz : Pachnie świeżym ciastem // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s.37-[39]
Świetlica jako klub pomagający i wspierający dzieci w wieku od 10 do 16 lat.

PULCYN Tadeusz : U Siemachy // Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 13-17
Dzienny Ośrodek Socjoterapii (Kraków)

PULCYN Tadeusz : Warszawski pępek // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 18-20
Działalność Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży "Pępek" Fundacji ETOH w 
Warszawie.

REMBIASZ Elżbieta : Jak budzić w dzieciach wrażliwość na sztukę? // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 12-14
Prezentacja kilku projektów artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej bł. ks. J. Czempiela w Rudzie Śląskiej.

REMBIASZ Elżbieta : Nieoszlifowane diamenty // Remedium. - 2009, nr 3, s. 6-7
Metoda projektu w pracy świetlicy socjoterapeutycznej.

RÓŻAŃSKA Wiesława, KOWALSKI Dariusz : Czy warto stawiać młodzieży wysokie wymagania? // Remedium. - 
2009, nr 4, s. 6-7

Wakacyjne obozy dla młodzieży - doświadczenia z wyjazdów do Srebrnej Góry.

RYLKE Hanna : Problemy uczestników grupy socjoterapeutycznej // Remedium. - 1993, nr 10, s. 21-22

RYLKE Hanna : Trudne tematy // Remedium. - 1994, nr 1, s. 6-7
Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy na tematy związane z piciem alkoholu.

RYLKE H., GRYNBERG M. : Świetlica socjoterapeutyczna w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -
1991, nr 6, s. 257-259
 Dla uczniów trudnych, zagrożonych alkoholizmem czy toksykomanią.
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SOSNOWSKA Małgorzata : [Dziesiąta] konferencja socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 
2012, nr 9, s. 58

Konferencja, która odbyła się w dniach 27-30 września 2012 r. w miejsowości Sielpa Wielka. Jej celem
było zintegrowanie środowiska socjoterapeutów, wymiana doświadczeń, wypracowanie metody 
socjoterapii.

SARZAŁA Katarzyna : Świetlice socjoterapeutyczne z perspektywy superwizora // Świat Problemów. - 2011, 
nr 4, s. 34-36

Superwizja jako planowanie i podejmowanie konkretnych kroków oraz lepsze wykorzystywanie 
własnych zasobów, czyli wiedzy, doświadczenia i umiejętności w pracy socjoterapeuty.

SAWICKA Katarzyna : Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy // Remedium. - 2007, nr 12, s. 30-31
Psychoterapia, socjoterapia i inne formy pomocy psychologicznej - aspekt etyczny.

SAWICKA Katarzyna : Reakcje na opór uczestników socjoterapii. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 6, s. 28-
29

Źródła zachowań opornych w grupie socjoterapetycznej i postępowanie w takich sytuacjach.

SZARZYŃSKA-GŁÓD Justyna, SZULIRZ Alina : Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 2 // Remedium. - 2010,
nr 1, s. 6-7

Znaczenie wychowawcze rozmów z dziećmi na temat ślubu, ciąży, choroby, samotności i umierania.

SZULIRZ Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 1 // Remedium. - 2010, nr 4, s. 6-7
Współpraca wychowawców z rodzicami na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej.

SZULIRZ Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 5, s. 4-5
Budowanie relacji między rodzicami a wychowawcami świetlic terapeutycznych.

SZULIRZ Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 3 // Remedium. - 2010, nr 6, s. 6-7
 Reakcje wychowawców na dramatyczne sytuacje rodzin podopiecznych.

SZULIRZ Alina : Miejsce spotkania // Remedium. - 2011, nr 10, s. 10-11
"Rodzinne wczasy" jako forma socjoterapii dla rodzin żyjących na tzw. marginesie społecznym.

SZULIRZ Alina : Na dobry początek ... // Remedium. - 2010, nr 12, s. 8-9
Rytuał przyjęcia, przejścia do innej grupy oraz pożegnania dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej.

SZULIRZ Alina : "Nigdy nie miałem takich urodzin" // Remedium. - 2010, nr 11, s. 10-11
     Wakacyjny wyjazd dla dzieci - podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej - spostrzeżenia i uwagi

SZULIRZ Alina : Podaj dalej... // Remedium. - 2010, nr 9, s. 6-7
Prezantacja projektu : "Podaj dalej! Program aktywizacji młodzieży na rzecz środowiska lokalnego", 
którego celem było rozpowszechnianie dobra.

SZULIRZ Alina : Sędzia, prokurator i obrońca // Remedium. - 2011, nr 6, s. 30-31
Sąd koleżeński jako metoda pracy z dziećmi w wieku 11-14 lat.

SZULIRZ Alina : Spotkanie z ... sobą // Remedium. - 2012, nr 9, s. 8-9
Formy pracy z rodziną. Socjoterapia rodzin.

SZULIRZ Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 46-47
Refleksje ze wspólnej pracy zespołów w świetlicy terapeutycznej. Istniejące problemy i ograniczenia.

SZULIRZ Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 // Remedium. - 2011, nr 9, s. 10-11
Obszary funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, realizowane działania, ich efekty i występujące 
trudności.

SZULIRZ Alina : Trudna integracja. Cz. 1 // Remedium. - 2011, nr 2, s. 10-11
Trudności integracyjne w grupie dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

SZULIRZ Alina : Trudna integracja. Cz. 2 // Remedium. - 2011, nr 3, s. 10-11
Wyjazd na rodzinne rekolekcje, kolejnym etapem integracji.

SZULIRZ Alina : Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 5, s. 4-5
Działania wychowawcze w świetlicy - przykładowe sytuacje.
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SZULIRZ Alina,  SZARZYŃSKA-GŁÓD Justyna : Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 6, 
s. 6-7

Metody pracy z dziećmi w świetlicy dotyczące trudnych sytuacji.

SZULIRZ Alina : Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 6-7
Rozmowy na trudne tematy w świetlicy socjoterapeutycznej.

SZULIRZ Alina : Wigilia, czyli czuwanie // Remedium. - 2009, nr 1, s. 8-9
Metoda projektu w pracy z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej.

SZULIRZ Alina : Wystarczy byś Był ... // Remedium. - 2011, nr 1, s. 10-11
Rekolekcje jako metoda pracy z rodzinami boleśnie doświadczonymi przez życie.

SZULIRZ Alina : Wyzwalanie potencjału dzieci // Remedium. - 2008, nr 4, s. 30-31
Droga rozwoju świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza 
w Rudzie Śląskiej.

RAUMAN Natalia Maria : Świetlica socjoterapeutyczna // Wychowawca. - 2012, nr 12, s. 22-24
Strategie pomocy. Działalność świetlicy środowiskowej "Zmaganie", przy kościele p. w. Podwyższenia 
Krzyża św w Pszczynie.

WIDAWSKI Bartłomiej : Muszą być zmotywowani : o koncepcji wychowawczej i metodach pracy warszawskiego 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Kąt" z Bartkiem Widawskim, wychowawcą socjoterapeutą / rozmawia 
Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 30/31, s. 16

WIERZAŃSKA Magdalena : Metody aktywizujące w procesie socjoterapii // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, 
[nr] 2, s. 38-43

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adresowana do młodych ludzi, realizowana w toku 
spotkań grupowych.

WITKOŚ Maria : Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 5 (2007), s. 38-
41

WOJTASIK Monika : Drugie drzwi // Remedium. - 2012, nr 4, s. 10-11
 Refleksje początkującego wychowawcy z pracy w świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej.

WOJTASIK Monika : Masz prawo być niegrzeczna // Remedium. - 2012, nr 12, s. 8-9
Funkcjonowanie dzieci "posłusznych".

WOJTASIK Monika : Wychowawcza "nierzeczywistość” // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 12-13

ZABŁOCKA Małgorzata : Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 4, s. 30-
31

Wybrane elementy autorskiego programu przezwyciężania nieśmiałości, adresowanego do dzieci w 
wieku od 10 do 12 lat.

ŻABIŃSKA-KOSTER Joanna : Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej // Świetlica w Szkole. - 
2011, nr 2, s. 13-14

ŻAK Iwona, SZULIRZ Alina : Strategia pomocy dla Kasi // Remedium. - 2012, nr 1, s. 8-10
Prezentacja strategii pomocy dla dziecka z rodziny z problemami alkoholowymi.

ŻAK Iwona, SZULIRZ Alina : Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 3 // Remedium. - 2010, nr 2, s. 6-7
Wychowawcza rola rozmów z dziećmi na temat picia alkoholu, przemocy, szatana i anioła.

Zobacz też  zestawienie bibliograficzne:

Socjoterapia – za lata 1994-2006

Więcej tematycznych zestawień bibliograficznych
znajdziecie państwo w naszym internetowym serwisie pod adresem 

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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