Gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek

Gerlinde Ortnel: Gyógyító mesék
Mit tegyünk, ha gyermekünk szorong, és rágja a körmét?
Hogyan szoktassuk le a csúnya beszédről? Mivel csillapítsuk le,
ha agresszív? Hogyan erősítsük meg az önbizalmát? És mit
tegyünk, ha rendszeresen ágyba vizel? A tanácstalan,
önmagukat vádoló szülők gyakran azt kívánják, bárcsak volna
csemetéjükhöz egy használati utasítás, amelyből kiderülne...

Gerlinde Ortnel: Új gyógyító mesék
Mértéktelen tévézés, szexuális
felvilágosítás, testi
fogyatékosság, veszekedés, válás. Csupa olyan probléma,
amely bármelyik családban előfordulhat. Szülőként vajon
megfelelően tudjuk kezelni ezeket a gondokat? Ebben segít
Gerlinde Ortner gyermekpszichológus, aki a nagysikerű
Gyógyító mesék folytatásában tizenhárom kényes kérdést jár
körül. Elgondolkodtató történetei játékosan, sok humorral
szólnak a gyerekeknek és szüleiknek.

Vekerdy Tamás: A szülő kérdez a pszichológus válaszol
Én azt hiszem, hogy az igazán jó válaszok - ha vannak
ilyenek - nem a receptek, hanem azok, amelyek tovább
kérdeznek és netalán újabb kérdéseket hívnak elő az
olvasóban. Mert azt hiszem, hogy a kérdező ember van
igazán közel a dolgok áramához, és nem a válaszoló ember,
különösen nem az, aki azt hiszi, azt képzeli magáról, hogy
ismeri a helyes - netán egyedül helyes - válaszokat. (Vekerdy
Tamás)

Horányi Annabella-Kósáné Ormai Vera: Gyerekeinkért
Gyakorlati pszichológia szülőknek, nagyszülőknek,
egészséges és beteg gyerekekkel foglalkozóknak Mit
gondol egy kisgyerek, ha a közeli hozzátartozója
meghal? Megosszuk-e vele tudásunkat, vagy kíméljük
meg attól az érzelmi megrázkódtatástól, amely a közlés
nyomán éri? Miért nem jó eltitkolni a gyerek előtt, hogy
nem vérszerinti gyermeke az őt örökbefogadó szülőnek?

Adele Faber - Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje,
hallgasd úgy, hogy elmesélje
Az egész világon hatalmas sikert arató könyv egyszerű,
gyakorlatias megoldásokat kínál szülőknek arra, hogyan
beszéljenek gyerekeikkel, és hogyan hallgassák meg őket.
A szerzők tisztelettel, megértéssel és józan logikával…

Adele Faber - Elaine Mazlish:Testvérek féltékenység
nélkül
Ez a könyv bármely korú testvérek nevelésében segít,
egyszerű, de hatásos eszközöket kínálva a testvérek
közötti rivalizálás enyhítésére, a családi béke
megőrzésére. Az életből merített példák és rövid
képregények olvasmányossá, érdekessé teszik a könyvet,
ami olyan problémában segít, amelyre máshonnan nem
találni megoldást.

Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés
A könyv célja, hogy segítsen a bevett fegyelmezési
eszköztárunkat olyan eszközökkel leváltani, amelyek
határozott
korlátokat
állítanak,
de
egyben
jellemformálóan hatnak, a felelősség és az életismeret
irányába terelik a gyereket, miközben mentesek a
megalázástól és az öncélú, rejtett bosszúvágytól hajtott
büntetéstől.

