Vicki Soltz, Rudolf Dreikurs „Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams“
Nuostabi knyga, kurioje rasite atsakymus susijusius su auklėjimu.

Knyga „Stiprių santykių tarp tėvų ir vaiko kūrimo vadovas: teigiamas, vaiko teisių
nuostatomis pagrįstas požiūris“
Šiame leidinyje "Gelbėkit vaikus" organizacija orientuojasi į dvi bausmių kategorijas, kurios gali pasireikšti
atskirai arba kartu: fizinės bausmės, kurios apima vaiko mušimą ranka arba kokiu nors daiktu (pvz., rykšte,
diržu, lazda, batu ir pan.), spardymą, purtymą, stumdymą, žnaibymą arba tampymą už plaukų, vertimą stovėti
nepatogioje ar žeminančioje padėtyje arba atlikti sunkius fizinius pratimus, vaiko deginimą arba bauginimą,
gąsdinimą; žeminančios arba menkinančios bausmės, kurios būna įvairių formų, pavyzdžiui, psichologinės
bausmės, žodiniai užgauliojimai, išjuokimas, izoliavimas arba vaiko ignoravimas.

Knyga „Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai“
Vaikų vengimas lankyti mokyklą yra aktualus ir tapęs socialine problema ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Praktinio šios problemos sprendimo paieškos yra tiesiogiai susijusios su projekto "Prevencinių mechanizmų,
mažinančių moksleivių "iškritimą" iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas" vykdymu.
Šioje monografijoje siekiama suprasti, kodėl vaikai vengia lankyti mokyklą.

Knyga „Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis namie ir mokykloje?“
Galbūt atsakymus rasite paskaitę šią knygą.
„Tėvų ir mokytojų kalba pasako vaikui, ką jie apie jį galvoja. Jų žodžiai veikia vaiko požiūrį į save ir savigarbą.
Daugeliu atveju jų kalba nulemia jo likimą.“
Haimas Giriotas

Andrea Bischoff

Šimtas mitų apie vaikų auklėjimą

Tai nuostabios kelio nuorodos iš vėžių išmuštiems tėvams. Prisiklausę begalės
patarimų tėvai nebežino kas yra tiesa, o kas tikrų tikriausios klaidos. Ši knyga
atskleidžia visą tiesą apie vaikų auginimą nuo gimimo iki paauglystės.

Žydrė Arlauskaitė

Galiu padėti savo vaikui

Tai dar viena vertinga knyga smurto ir agresijos tema. Autorė skatina tėvus patikėti, kad jie yra svarbiausieji
žmonės, galintys daugiausiai padėti savo vaikui bei suteikia jiems vertingus įrankius, leidžiančius tai padaryti.
Pirmiausia – kaip pamatyti ir atpažinti, kad prieš Jūsų vaiką naudojamas smurtas? Kokie būna vaikų naudojami
smurto veiksmai? Kas yra reikalingi pagalbos? Kaip padėti smurto aukoms ir patiems smurtautojams? Kokių
konkrečių veiksmų imtis? Ką daryti, jei sužinojote, kad Jūsų vaikas smurtauja? Kokie yra svarbiausi
profesionalios, sisteminės pagalbos šaltiniai? Kur jos galima kreiptis?
http://iamnotscared.pixel-online.org/data/database/publications/767_41%20padeti%20vaikui1_1.pdf

Kaip atpažinti vaiko gabumus?
Išleista nauja knyga „Kaip atpažinti vaiko gabumus? Metodinės rekomendacijos pedagogams,
švietimo pagalbos specialistams ir tėvams“ bus aktuali visiems, kas augina ar moko gabius
vaikus.
Ar per didelis judrumas, emocingumas, perfekcionizmas ir jo padariniai yra sutrikimų
požymiai ar tik gabaus vaiko asmens savybės? Kokie yra gabaus vaiko raidos savitumai, požymiai? Kaip
atpažinti, ar vaikas gabus ir kam jis gabus? Kaip skatinti gabumus? – į šiuos ir daug kitų svarbių klausimų
atsakoma šioje knygoje. Skaitytojams bus įdomios leidinyje pateikiamos ypatingos gabių vaikų grupės: sėkmės
lydimas, „sunkus“ gabus vaikas, slepiantis savo gabumus, iškritęs iš mokyklos gabus vaikas, dvejopai
išskirtinis, savarankiškas gabus vaikas. Paaiškinama, kaip atpažinti vieno ar kito tipo gabų vaiką, koks jo
elgesys klasėje, kokios emocijos, jausmai, poreikiai, santykiai su bendraamžiais, mokytojais, tėvais, kaip jam
galima
padėti
namuose
ir
mokykloje.
Leidinyje taip pat pateikiami priedai: gabių ir talentingų vaikų atrankos klausimynas mokytojui, spartaus
vystymosi kūdikystėje ir vaikystėje lentelė, gabumų ir su jais susijusių sunkumų lentelė.
Knyga „Kaip atpažinti gabius vaikus?“ parengta ir išleista Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro pastangomis. Leidinį parengė Aida Šimelionienė.
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Vaiko%20gabumai.pdf

Viv East, Linda Evans

Vienu žvilgsniu
„Vienu žvilgsniu“ – esminių žinių šaltinis visiems mokytojams ir neįkainojama knyga
specialiojo ugdymo koordinatoriams, dirbantiems mokyklose. Ji bus labai naudinga ir
mokinių tėvams, ir visiems, besidomintiems ypatingų vaikų ugdymu. Knygoje glausta ir
paprasta forma pateikiama ir informacijos, ir patarimų. Aptariamos visos dažniausiai
pasitaikančios sveikatos būklės ir jų poveikis vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams
bendrojo lavinimo klasėse. Svarbiausia, kad mokytojams, jų padėjėjams ir tėvams
pateikiama daug praktinių patarimų, kaip atpažinti vaikų patiriamus sunkumus ir įveikti kliūtis, trukdančias
mokiniams pasiekti gerų rezultatų mokykloje. Taip pat leidinyje pateikiama individualių
ugdymo planų pavyzdžių, kuriuose siūloma, kaip reikėtų paprastai ir aiškiai
suformuluoti mokiniui keliamus uždavinius ir kokiais būdais galima patikrinti mokinio
pasiektą pažangą.

Gediminas Navaitis

Psichologinė parama paaugliams ir jų tėvams
„Psichologinė parama paaugliams ir jų tėvams“ apibendrina teorines ir praktines šeimų konsultavimo
problemas. Ji pravers ieškantiems atsakymo į klausimus, kokios paauglio psichologinių sunkumų priežastys,
kaip padėti juos įveikti. Taigi psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams skirtoje knygoje dera
mokslinis ir praktinis požiūris, o neabejotinas privalumas – gausūs pavyzdžiai ir nuoseklus jų aptarimas. Ši
knyga bus įdomi ir tėvams, kurie ne visada supranta bręstančių paauglių sunkumus ar pasirenka neveiksmingą
būdą jiems padėti.

Roberta M.Bernus

Vaiko socializacija. Šeima, mokykla, visuomenė
Knyga "Vaiko socializacija. Šeima, mokykla, visuomenė" skirta visiems, kurie bendrauja
su vaikais: tėvams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, sveikatos apsaugos
specialistams, psichologams. Joje išsamiai apžvelgiami visi svarbiausi vaiko raidos
aspektai. Analizuojamos įvairios aplinkos, kuriose vaikas bręsta, žmonių tarpusavio
santykiai,socialinės sąveikos. Be to, aiškinama, kaip padėti iš skirtingų šeimų kilusiems
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, patyrusiems smurtą, neįgaliems.

Jan Uwe Rogge

Vaikams reikia ribų
Ši paprastai parašyta knyga pataria, kaip išvengti nuolatinio streso auklėjant vaikus ir
netapti diktatoriais.
Mūsų dienomis vaikai nėra nei sunkesnio būdo, nei “įžūlesni” negu anksčiau – taip pat
kaip ir tėvai bei auklėtojos nėra mažiau išmanantys. Tad kodėl kasdien pasitaiko stresinių
situacijų, kai “mažasis tironas” triumfuoja, o suaugusieji puola į neviltį? Ir rengiantis, ir
tvarkant kambarius, ir prie televizoriaus, ir prie žaidimų kompiuterio.
Tėvai ir auklėtojos šiandien gerokai jautresni vaikams. Tai tikrai sveikintina. Bet labai
dažnai jie elgiasi neryžtingai, nori viską daryti geriau už savo pačių tėvus – kad tik be
draudimų! – ir šitaip vaikus palieka saviauklai. O vaikams tokia našta – savarankiškai susivokti sudėtingame
pasaulyje – pernelyg sunki.

Civinskas Remigijus, Levickaitė Vita, Tamutienė Ilona

Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai
Monografijoje siekiama suprasti, kodėl vaikai vengia lankyti mokyklą. Aptariama
šeimos, mokymosi proceso ir institucinių veiksmų įtaka mokyklos nelankymui,
analizuojami kritiniai mokyklos mikroklimato veiksniai, apibūdinamos psichologinės
mokyklos nelankymo ir kt. priežastys. Ypač svarbu ir nauja, kad vengimo lankyti
mokyklą priežasčių analizė šiame darbe sukonstruota remiantis vaikų išsakytomis
problemomis ir poreikiais. Skiriama pedagogams, mokyklų administracijos
darbuotojams, švietimo skyrių ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams, aukštųjų
mokyklų dėstytojams, studentams ir tėvams.
http://www.infoskuodas.lt/content/download/512/3925/file/Vengianciu%20lankyti%20mokykla%20vaiku%20p
roblemos%20ir%20poreikiai.pdf

John Gray

Vaikai kilę iš dangaus



Perskaitę sužinosite, kaip suteikti vaikams laisvės ir juos nukreipti taip, kad
atsiskleistų tikroji jų asmenybė.
Penki pozityvaus auklėjimo metodai padės išugdyti stiprią ir laisvą asmenybę:
 kai vaikams leidžiama būti tokiems, kokie jie yra, jie išmoksta atrasti, įvertinti
savo vidines galimybes, siekti tikslo.
 Kai vaikams leidžiama klysti, jie išmoksta paitaisyti ir mokytis iš savo
klaisdų.
 Kai vaikams leidžiama reikšti neigiamas emocijas, jie išmoksta valdyti savo
jausmus ir juos suvokti.
 Kai vaikams leidžiama daug norėti, jie išsiugdo sveiką savo vertės jausmą ir
išmoksta laukti atpildo.
Kai vaikams leidžiama prieštarauti, jie ugdo valią ir gebėjimą teisingai save vertinti. Tai žadina natūralų
vaiko norą padėti tėvams ir būtų jų vadovaujamam.

Olweus Dan

Patyčios mokykloje.Ką žinome irą galime padaryti
Knygoje išsamiai aptariamos skriaudėjo/skariaudžiamojo problemos mokykloje ir
pateikiemi būdai, kaip veiksmingai jas įveikti bei jų išvengti.

Vicki Soltz, Rudolf Dreikurs

Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams
Tėvai nebežino, kaip šiais laikais elgtis su vaikais. Vaikų psichiatras dr. Rudolfas
Dreikursas, šios knygos autorius, pataria nei nuolaidžiauti jiems, nei bausti, o tapti
vaikų draugais. Knygoje rasite vaikų psichiatro siūlomus naujus auklėjimo metodus,
grįstus demokratiniais principais. Pateikdamas daugybę naudingų pavyzdžių, jis moko
tėvus ir pedagogus, kaip bendrauti su neklusniais vaikais, kaip juos auklėti ir lavinti.

Marina Mažionienė Robertas Povilaitis Ivona Suchodolska

ELEKTRONINĖS PATYČIOS ir jų prevencija
VšĮ "Vaikų linija" psichologai sukūrė elektroninį leidinį, skirtą suaugusiems, su
rekomendacijomis apie elektroninių patyčių prevenciją ir intervenciją, t.y. tinkamą
suaugusiųjų reagavimą į elektronines patyčias. Leidinyje naudingos sau
informacijos gali rasti įvairaus amžiaus vaikų tėvai ir ugdymo įstaigų darbuotojai.

Taip pat leidinyje yra pateikiamos nuorodos į socialines reklamas ir filmukus šia tema, kuriuos galima
nemokamai parsisiųsti iš interneto ir žiūrėti kartu su vaikais.

http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/bc/06/bc067ba6-a32d-46d2-ac49ad1142536ac2/elektronines_patycios__perziurai_galutinis.pdf

Daiva Selmistraitienė

Kaip padėti vaikams ir paaugliams, patyrusiems seksualinę
skriaudą
Leidinys supažindina skaitytojus su seksualinės skriaudos padariniais asmenybei,
tolesniam gyvenimui, su vaikų ir paauglių atsitiesimo po išgyventos skriaudos
procesu ir esminėmis psichoterapijos gairėmis. Jame, aptariama, kokios įtakos
seksualinė skriauda turi fizinei ir psichinei savijautai, asmenybės raidai, savo vertės
pojūčiui, emocijoms, kaip skriauda lemia elgsenos pokyčius ir santykius su
aplinkiniais žmonėmis.

Fee Czisch

Vaikai gali daugiau. Kitokia pradinė mokykla
Knyga skirta mokytojams, tėvams ir visiems, kurie myli vaikus.
Žymios vokiečių pradinės mokyklos pedagogės Fee Czisch knyga apie tai, kad mokymasis
gali būti malonus dalykas, jei neversime jo kančia. Aukščiausias kriterijus čia – vaikai. Jų
smalsumas, noras pažinti pasaulį, jų klausimai, gebėjimai. Mokant ir mokantis
akcentuojamas aktyvusis ugdymas, praktinė patirtis, savarankiškumas, darbas kartu,
bendravimas ir žaidimas. Svarbiausia – prigimtiniai vaikų poreikiai ir meistriškumo siekis.
Tada greitai paaiškėja, kad vaikai gali daugiau.

Knyga: Šalva Amonašvilis ,,Tėvo išpažintis sūnui. Laiškai dukrai“, 2007 m.
Genialaus mokslininko ir tėvo nuoširdūs pokalbiai su savo sūnumi ir dukra leidžia skaitytojui prasiskverbti į
giliausias žmogaus sielos kerteles, pasimokyti auklėjimo išminties. Knygose galima rasti atsakymus į
klausimus, kurie kyla kasdien bendraujant vieniems su kitais tiek šeimoje, tiek ir už jos ribų.

