
Lektury dla rodziców nastolatków

Zarówno dla nastolatka, jak i  jego rodziców okres dojrzewania nie jest łatwy.
Czy jednak można porozumieć się z nastolatkiem? Jak wspierać nastolatka/ nastolatkę? 

Polecam lekturę wybranych książek, poradników dla rodziców, które mogą  pomóc
lepiej zrozumieć nastolatka, budować pozytywne relacje oraz przezwyciężać trudności. 

Pedagog szkolny

1.Aleksandra Piotrowska, Ewa Świerżewska, Nastolatki pod lupą.
Poznaj,  by zrozumieć.  Poradnik dla rodziców nastolatków,
który       w  przystępny  sposób  wskazuje,  w  jaki  sposób
wspierać  nastolatków  w  okresie  dorastania. Wydawnictwo:
Zielona Sowa, 2017

 

2.  Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić do nastolatków, żeby
nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Poradnik dla
rodziców, o tym, jak skutecznie komunikować się z nastolatkami.
Wydawnictwo: Media Rodzinna, 2016 

 3. Daniel J. Siegel, Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Dorastanie to
nie  burza  hormonów,  a  proces  przebudowy mózgu.  To  książka,  która  rodzicom pomoże
zrozumieć dorastające dzieci, a nastolatkom wyjaśni, jakie zmiany zachodzą w ich mózgach.
Bo według  najnowszych  badań,  winę  za  wybuchowość  młodzieży  czy  skłonność  do
podejmowania  ryzyka,  wcale nie  ponoszą hormony.  Odpowiedzialne  są procesy związane
z  tworzeniem  nowych  połączeń  między  neuronami.  To  ogromny  potencjał,  który
wykorzystany w twórczy sposób, zaowocuje udaną dorosłością.
Wydawnictwo: MiND Dariusz Syska, 2016

 4.Isabelle  Filliozat,  Już  się  nie  rozumiemy!  Jak  przeżyć  czas
trzaskających drzwi. Poradnik dla rodziców nastolatków, który
pokazuje, że dogadanie się ze swoim nastolatkiem i stworzenie  z
nim  relacji  opartej  na  szacunku  i  zaufaniu  jest  możliwe.
Wydawnictwo: Esprit 2018



5.Artur Kołakowski , Klaudia Siwek , Konrad Ambroziak Depresja
nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać? 

Depresja  to  choroba XXI wieku.  Dużo  się  o
niej  mówi,  pisze.  Teoretycznie  mamy  o  niej
wiedzę,  a  faktycznie…  niestety  nadal
zdecydowanie za mało. Przykładowo niewielu
z  nas  ma  świadomość,  że  depresja  stanowi
poważny problem również wśród nastolatków.
Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2018 

6.  K.  Ambroziak,  A.  Kołakowski,  K.  Siwek,  Nastolatek  a  depresja.
Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży, który pomaga wspólnie zrozumieć i przejść
przez problem depresji u dorastającego dziecka.  
Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018

 7. Robert  MacKenzie,  Nastolatki.  Kiedy  pozwolić?  Kiedy  zabronić?
Poradnik  dla  rodziców  nastolatków,  w  którym  autor  wyjaśnia,  jak
skutecznie wprowadzić dyscyplinę, wspomóc właściwy rozwój nastolatka
oraz  zbudować  z  nim  trwałą   i  zdrową  relację. Wydawnictwo: GWP
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018

8.  Marek  Kaczmarzyk,  Szkoła  neuronów.  O  nastolatkach,
kompromisach i wychowaniu. Napięcie pomiędzy ludźmi będącymi
na różnym etapie rozwoju jest tu siłą, która właściwie wykorzystana
służy interesom obu stron. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, o wiele
łatwiej będzie nam porozumieć się z młodymi i stworzyć efektywne
metody nauczania. Wydawnictwo: Dobra literatura 2017

 

9.Eline Snel, Daj przestrzeń i bądź blisko. W relacji z nastolatkiem warto
czasem się zatrzymać. Do tego właśnie służy technika mindfulness
inaczej uważność. Wsłuchanie się we własne emocje, skupienie na
ciele,  oddechu  oraz  swoim wnętrzu.  Dzięki  ćwiczeniu  uważności
zyskujemy większą samoświadomość,  a także stajemy się bardziej
otwarci na potrzeby innych. Nastolatkom zaś pomaga wyciszyć się
oraz  pokonać  stres.  Daje  również  niesamowitą  siłę  do  stawiania
czoła  wyzwaniom  współczesnej  codzienności.  Wydawnictwo:
CoJaNaTo, 2018



10.Megan  Lovegrove,  Louise  Bedwell,  Nastolatki  szczerze  o  sobie.
Wyjątkowy poradnik dla rodziców”  Jak wygląda świat z perspektywy nastolatka?
Jak  zniwelować  różnice,  które  utrudniają  komunikację?  Odpowiedzi  na  te  i  wiele
innych pytań można znaleźć w tym wyjątkowym poradniku. Podjęto w nim ważne
tematy  m.in.  komunikacja  z  nastolatkiem,  używki,  problemy  i  konflikty  z
rówieśnikami,  agresja  ze  strony  kolegów,  szkolny  stres,  związki  nastolatków.
Wydawnictwo: Edgard, 2012


