Biblioteka Rodzica
1. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" - Adele Faber,
Elaine Mazlish;
2. "Zniewolone dzieciństwo" - Alice Miller;
3. "Gdy runą mury milczenia" - Alice Miller;
4. "Dramat udanego dziecka" - Alice Miller;
5. "Bunta ciała" - Alice Miller;
6. "Jak nawiązać dialog z nastolatkami" - Philippe Gutton, Vincent Villemoint;
7. "Masz szlaban na wszystko" - Susan Shapiro-Barosh;
8. "Komunikacja wychowawcza" - Marek Dziewiecki;
9. "Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie" - Juul Jesper;
10. "Trudności szkolne" - Agnieszka Umińska;
11. "Sztuka akceptacji, czyli jak po prostu kochać swego nastolatka" - Ross Campbell;
12. "Nastolatki szczerze o sobie. Wyjątkowy poradnik dla rodziców" - Megan Lovegrove, Louise
Bedwell;
13. "Grzeczne dziecko. Jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność" - Thomas B.
Brazelton, Joshua D. Sparrow;
14. "Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Praktyczny Poradnik" Małgorzata Całusińska;
15. "10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców" - Kevin Steed;
16. "Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży" - Jacek Pyżalski;
17. "Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców" - Ruth Maxwell;
18. "Jak mówić, żeby nastolatki nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" - Adele Faber;
19. "Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Jasne reguły pomagają wychowywać" - Robert Mckenzie;
20. "Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje?" - David Heyne,
Stephanie Rollings;
21. "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole" - Elaine Mazlish;
22. "Konflikty w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica" - Ewa Maksymowska;
23. "Nasze dzieci i alkohol. Poradnik dla rodziców" - Mirosława Wieczorek - Stachowicz, wyd.
PARPA
24. "Nieporozumienia z dorastającymi dziecmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie" - Ewa
Gurba;
25. "Podręcznik dla nastolatków i ich rodziców u kresu wytrzymałości" - Gustavo Pietropolli
Charmet, Loredana Cirillo;

26. "Pomóż dziecku z zaburzeniami mowy i komunikacji" - K.E. Liber, Jill McMinn;
27. "Usłyszeć czego nastolatki nie mówią" - Vincent Villemoint;
28. "Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny" - Adele Faber;
29. "Pomóż dziecku z autyzmem" - D. Seach, M. Lloyd, M. Preston;
30. "Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy" - Uta Frith;
31. "Autyzm. Jak pomóc rodzienie" - Jonathan Parker;
32. "Małe dziecko z autyzmem" - Ewa Pisula;
33. "Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego" - Hanna Olechnowicz, Robert
Wiktorowicz;
34. "Autyzm - przyczyny, symptomy, terapia" - Ewa Pisula;
35. "ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców"
- Artur Kołakowski;
36. "Jak żyć z ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi świetle najnowszych
badań" - John Ratey;
37. "Oswoić ADHD" - Beata Chrzanowska;
38. "Dysleksja. Teoria i praktyka" - Gavin Reid, Janice Wearmouth;
39. "Pokonywanie trudnościw uczeniu się dzieci z dysleksją" - Leokadia Wiatrowska;
40. "Pomóż dziecku z dysgrafią" - John Lewinson;
41. "Pomóż dziecku z dysleksją" - G. Squires, S. McKeown, K.E. Liber;
42. "Uczeń z zespołem Aspergera" - Joanna Świecicka.

