
BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW 
 

 Biblioteka szkolna zaprasza Rodziców do korzystania z księgozbioru. 

Szczególnie polecamy książki, które pomogą Państwu w relacjach z dziećmi i w 

rozwiązywaniu konfliktów. 

 

1. Thomas Gordon Wychowanie bez porażek 
Autor proponuje  wprowadzenie takich zasad komunikacji, które w sytuacjach 

konfliktowych pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadowalające obie strony. 

Jest napisana jasnym, prostym językiem. 

 

2. Thomas Gordon Wychowanie bez porażek w praktyce 
Ciąg dalszy książki Wychowanie bez porażek. Bestseller w wielu krajach Zachodu. 

 

3. Thomas Gordon Wychowanie w samodyscyplinie 
Gordon wskazuje, jak unikać negatywnych reakcji ze strony młodzieży: buntu, agresji, 

zachowań antyspołecznych. Innymi słowy – jak utrzymać harmonię w rodzinie i 

wychować zdrowe, pogodne, zadowolone z życia i otwarte na innych dzieci. 

 

4. Manuel Tejera de Meer Pierwsze konflikty dziecka 
Książka ta, napisana przystępnym językiem, jest cenną pomocą dla rodziców i 

wychowawców, radzi, jak reagować na pojawiające się konflikty w środowisku szkolnym 

i domowym dziecka. Skłania też do zastanowienia się nad własnymi postawami i 

zachowaniami wobec dzieci. 

 

5. Manuel Tejera de Meer Dziecko i szkoła 
Szkoła jest czymś ogromnie ważnym dla dziecka, ponieważ w niej spędza większość 

swego czasu. Tutaj nawiązuje znaczące dla niego kontakty i określone relacje, które 

rzutują na całe jego życie. Książka stanowi zbiór artykułów, prezentujących różne aspekty 

związane z życiem dziecka w środowisku szkolnym. 

 

6. Jirina Prekopp, Christel Schweizer Niespokojne dzieci 
Poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Autorki dają konkretne rady i wskazówki, jak 

pomóc dzieciom opanować własne emocje i jak postępować, aby zapobiec powstawaniu 

tego typu zaburzeń. 

7. Adele Faber, Elaine Mazalish Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w 

domu i w szkole 
  Książka ta pokazuje niezwykle skuteczną technikę dialogu z dziećmi w domu i w 

szkole. Radzi, co i kiedy mówić. 

 

8. Adele Faber, Elaine Mazalish Rodzeństwo bez rywalizacji 
Książka zawiera praktyczne i życiowe przykłady, jak pomóc dzieciom żyć w zgodzie, 

by samemu żyć godnie. 

 



9. Adele Faber, Elaine Mazalish Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. 

Twoje droga do szczęśliwej rodziny 
Autorki zdradzają, jak uczyły się same, krok po kroku, ulepszać życie swoich rodzin.  

Korzystając z własnych doświadczeń, przekazują przekonujące świadectwa takiego 

sposobu porozumiewania się z dziećmi, który pozwala wyzwolić u obu stron to, co 

najlepsze. 

 

10. Elżbieta Sujak Żyć lepiej 
Książka mówi o potrzebie i możliwościach rozwoju człowieka: uczuciowego, 

intelektualnego, religijnego, o kształtowaniu życia tak, aby miało sens. 

 

11.   Haim G. Ginott Między rodzicami a dziećmi 
Książka ta uczy, jak rozwiązywać konkretne problemy, pojawiające się w rodzinie, aby 

żyć w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku. 

 

12.   Martin E.P. Seligman Optymistyczne dziecko 

Program, jaki proponuje w książce znakomity amerykański psycholog, pozwala 

kierować rozwojem dzieci tak, aby umiały one dawać sobie ze wszystkim  radę, potrafiły 

patrzeć w przyszłość z ufnością i radością. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI  ! 


