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Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για γονείς

    
    1. «Το υπεύθυνο παιδί και πώς να το      μεγαλώσουμε», Ντον Ντικμέγιερ – Γκάρυ
ΜακΚαίη, εκδ: Θυμάρι   
    2. «Ο φόβος δυναμώνει τα παιδιά», Dr. Jan-Uwe Rogge, εκδ. Θυμάρι  
    3. «Οικογένεια: Χωρίς χάος δεν γίνεται», Dr. Jan-Uwe Rogge, εκδ. Θυμάρι  
    4. «Όταν τα παιδιά πεισμώνουν», Dr. Jan-Uwe Rogge, εκδ. Θυμάρι  
    5. «Ο θυμός κάνει καλό», Dr. Jan-Uwe Rogge, εκδ. Θυμάρι  
    6. «Η πρόκληση να είμαστε γονείς» , Rudolf Dreikurs, εκδ: Θυμάρι.  
    7. «Γονείς και παιδιά – Δίνοντας και Παίρνοντας      Μαθήματα Ανατροφής» , Dr. Jan-U
we
Rogge
, εκδ. Θυμάρι
 
    8. «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών», John Gottman, εκδ:Πεδίο  
    9. «365 ημέρες γονιός», Φιλίππου Δάφνη, εκδ:      Καστανιώτη   
    10. «Σχολείο για γονείς», Ντικμέγιερ και Μακκαίη,      εκδ: Θυμάρι  

  

10. Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών, Heike Baum, (από 3-8ετών)

  

-«Εγώ το θέλω τώρα» (ανυπομονησία, πείσμα)

  

-«Η γιαγιά πήγε στον ουρανό;» (πένθος)

  

-«Με αυτόν εγώ δεν παίζω» (διαφορετικότητα)
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-«Μαμά αυτός όλο με κάνει και θυμώνω», (αντιζηλία αδελφών)

  

-«Όμως εγώ δεν είπα ψέματα» (γιατί τα παιδιά λένε ψέματα)

  

-«Θα αφήσεις το φως αναμμένο;» (φόβοι, ανασφάλειες)

  

-«Χαζό είμαι να κάτσω φρόνιμα;» (τα άτακτα παιδιά)

  

-«Αφού δεν με παίζουν» (θυμός, επιθετικότητα)

  

11. «Βασικές αρχές Αγωγής – Συμπεριφοράς : Μάθε να παραδέχεσαι , να ενθαρρύνεις , να
πειθαρχείς και να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους» . Ντινκμέγιερ Ντόν
Εκδόσεις Θυμάρι .

  

12. «Νταήδες, εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι και εσύ!» J . Alexander, εκδ.άγκυρα (για τον
εκφοβισμό)

  

13. «Οι νταήδες του σχολείου είναι βλάκες» Τρέβορ Ρομέιν, εκδ. κέδρος (για τον
εκφοβισμό)

  

14. «Εμπειρίες υιοθεσίας» εκδ. Κέδρος

  

15. «Υιοθεσία» εκδ. Γρηγόρης

  

16. «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν» εκδ. Μεταίχμιο
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17. «Πώς να μιλήσετε σε ένα παιδί για…» εκδ. ΚΟΑΝ (διαπραγματεύεται διάφορα θέματα:
κλοπή, ζήλια, ασθένεια, πένθος, διαζύγιο κλπ)

  

18. «Τα παιδιά χρειάζονται όρια – τα έχουν ανάγκη» Dr. Jan-Uwe Rogge, εκδ. Θυμάρι 4η

έκδοση

  

19. «Βασικές αρχές παραδοχής, ενθάρρυνσης, πειθαρχίας και σχέσεων γονέων – εφήβων»,
Ντικμέγιερ, εκδ: Θυμάρι

  

20. «Κερδίστε τους εφήβους (από 13-19) στο σπίτι και το σχολείο», Francis Walton,
εκδ:Θυμάρι, Αθήνα,1993

  

21. «Γονείς και έφηβοι» (Από τις συγκρούσεις στη συνεργασία), Ντινκμέγιερ και Μακκαίη,
εκδ:Θυμάρι, Αθήνα,1988

  

22. «Εφηβεία», Τσιάντης, εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα, 1994

  

23. «Η ψυχολογία του εφήβου», Κουρκούτας Η., εκδ: Ελληνικά Γράμματα, 2001

  

24. «Κι όμως μιλάνε» Έφηβος, Λόγος, Νίκος Σιδέρης, εκδ: Καστανιώτη

  

25« Κουβεντιάζοντας για το σεξ με τα μικρά μας παιδιά», June Morris, εκδ. Θυμάρι.

  

26«Κουβεντιάζοντας για το σεξ με τα παιδιά μας στην εφηβεία», June Morris, εκδ: Θυμάρι
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27«Οι γονείς βάζουν όρια-οι συνέπειες μιας συμπεριφοράς είναι τιμωρία;» Dr. Jan-Uwe Ro
gge
,
Θυμάρι 2009

  

28«Κοντά στους γονείς- για την ανατροφή των παιδιών τους» Dr. Jan-Uwe Rogge, Θυμάρι

  

29«Μεγαλώνοντας δίδυμα» Τι χρειάζεται να γνωρίζεται για την φροντίδα και την ανατροφή
τους . Karen Gottesman , Θυμάρι

  

30« Η μυστική ζωή του δυσλεκτικού παιδιού» Τι σκέφτεται ,πως βλέπει τον κόσμο, τι
χρειάζεται για να πετύχει στη ζωή του . Ρόμπερτ Φρανκ , Θυμάρι
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