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Sahin, Mustafa. The relationship between cyberbullying/cybervictmization and loneliness among adolescents.
Azterlan honen muina ziberjazarpena/ziberbiktimizazio kontzeptuen eta bakardadearen arteko harremanean datza. Azterlana Turkiako Trabzon hiriko hainbat 
ikastetzeko Bigarren Hezkuntzako 389 ikaslerengan oinarrituta dago: 159 mutilak ziren eta 230 neskak. Ikerketa 2009-2010 ikasturteko udazkeneko seihilekoan 
burutu zen. Ikerketan Bakardade Eskala (UCLA) eta Cyberbullying Eskala erabili ziren. Azterlanean zera ondorioztatu da: harreman esanguratsua zegoela 
ziberbiktima bilakatzearen eta nerabeen arteko bakardadearen artean. Ziberbiktimizazioak bakardadea iragartzen du.
Children and Youth Services Review, 34. lib., 4. zk, 2012ko apirila, 834–837. or.
Serracant, Pau. Changing youth? Continuities and ruptures in transitions into adulthood among Catalan young people
Globalizazio-prozesuak eragina du bizitzaren patroietan, mikro mailan: zehazkiago, gazteek helduarora garatzen duten ibilbideak erabat aldatzen ari dira. 
Europako mailan, honako hauek izan dira aldaketa nagusiak: gazteen bizi-ibilbideen zabalera, delinealizazioa, atzeragarritasuna eta dibertsifikazioa. Hala ere, 
ongizate-sistemaren baitan dago aldaketa hauek herrialde bakoitzeko gazteei zein heinetan eragiten dieten. 
Artikulu honetan zera aztertzen da: Mediterraneoko ongizate-sistemak nolako eragina duen Kataluniako gazteen bizi-ibilbideetan, bai eta, murrizketa horien 
eraginez, ibilbideok Europa-mailan antzemandako joera nagusietatik babestuago daudela dioen hipotesia ere. Ikerketa Kataluniako Gazteen Inkestaren 
analisian oinarrituta dago. Kataluniako Gazteen Inkesta estatistika ofiziala da, aurreko urteetako datuak dituena hezkuntza-, lan-, etxebizitza- eta familia-
trantsizioei buruz. Emaitzek Kataluniako gazteen trantsizioen tipologia bateratua eskaintzen dute, eta trantsizio-patroi tradizionalak ongizate-sistemaren eta 
Kataluniako gazteen joera kulturalen artikulazio partikularraren emaitza logikoa direla erakusten.
Journal of Youth Studies, 15. lib., 2. zk., 2012ko martxoa, 161-176. or.
La universidad y el sistema educativo.
Dossier monografiko honetan, Espainian, unibertsitatearen eta gainerako hezkuntza-sistemen artean artikulaziorik edo artikulazio-faltarik ote dagoen aztertzen 
da. Goi Mailako Hezkuntzako Europar Esparruaren egokitzapenak desorekak bideratu nahi ditu. Honako artikulu hauek ditu dossierrak: Dos culturas diferentes
y un solo sistema verdadero; La educación superior en otros países; El acceso a las aulas universitarias; FP superior y Universidad: puntos de encuentro; 
Donde hay mucho y se valora poco (la formación del profesorado en la Universidad). Gainera, erreferentzia bibliografikoak ditu.
Cuadernos de pedagogía, 422. zk, 2012ko apirila, 58-87 or.
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