
 
 
 
„Régebben azt gondoltam, elég levenni a 
gyerekeim fejéről a fülhallgatót ahhoz, hogy 
rám figyeljenek. Ez az elképzelésem azonban 
nem bizonyult hosszú életűnek. Rájöttem, hogy 
a kamaszok valahol mélyen a fejükben 
rendelkeznek az iPod mentális megfelelőjével, 
amelynek segítségével bármilyen hosszú időn 
át képesek figyelmen kívül hagyni, amit 
mondunk nekik.” 
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Harmat Kiadó:  
Nehéz évek - Campbell, Dr. Ross  
Az Életre szóló ajándék szerzőjének második kötete a kamasz gyermek szüleinek, tanárainak 
nyújt segítséget. Megtudhatjuk, hogyan működik a kamasztársadalom, és milyen hatással van a 
gyermekre; mit kezdhetünk a dühöngő kamasszal; melyek a kamaszkori depresszió tünetei és 
mit tehetünk ellene, valamint hogyan segíthetjük a serdülőt fokozatosan önállóságra. 
 

 
 

 

Harmat Kiadó:  
Dühöngő ifjak - Campbell, Dr. Ross  
Hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? Dr. Ross Campbell, 
a nagy sikerű Életre szóló ajándék,  
Nehéz évek és Szülői hivatás címűkönyvek szerzője új művében rámutat, 
 hogy a helytelenül kezeltharagnak sokféle következménye lehet gyermekeink életében:osztályz
atok leromlása, szülő és gyermek elhidegülése,tekintélyellenesség, deviáns, illetve agresszív vise
lkedés, depresszió, nem kívánt terhesség, akár még öngyilkosság is.  
Könyvének célja,hogy segítsen a szülőknek szilárd jellemű embereket faragnigyermekeikből. 
 

 

KIA:  
Segítség! Kamasz lett a gyerekem! - Dr. James Dobson  
A könyv, nem kerülve a kényes kérdéseket sem, a tizenévesek szüleinek (és nevelőinek) kíván 
segíteni. 
 
 

 

KIA:  
Lányok nevelése - Dr. James Dobson  
Dr. James Dobson, 
a gyermeknevelés széles körben elismertszakértője elkészítette Fiúk nevelése c. 
 könyvsikerének régóta vártkiegészítőjét, amely alapvető útmutató lányaink helyes neveléséhez. 
 

 

KIA:  
Fiúk nevelése - Dr. James Dobson  
Hogyan kell egy fiút nevelni, hogy a Teremtő akarata szerinti, lelkileg egészséges férfi váljék 
belőle 

 
 

KIA:  
Akaratos gyerek, Az - Dr. James Dobson  
Hogyan lehet kormányozni és helyes mederbe terelni a gyermeki akaratot, szerető 
következetességgel alakítani a viselkedést? 



 

Harmat Kiadó:  
Kamaszokra hangolva - Chapman, Gary  
Sohasem volt izgalmasabb és nehezebb feladat kamasznak lenni és kamaszt nevelni, mint 
napjainkban, a globális társadalom új távlatai és veszélyei közepette. A világ nagyot változott, 
de - minden látszat ellenére - továbbra is a szülők lehetnek a legnagyobb hatással kamasz 
gyermekeik életére. Ehhez pedig mindössze azt a szeretet-nyelvet kell megtanulni, melyet a 
tinédzser legjobban megért. Gary Chapman könyve választ ad a legégetőbb kérdésekre, melyek 
a mai kamaszok szüleit foglalkoztatják. Ha betöltjük kamasz gyermekünk szeretet-szükségletét, 
mindennél nagyobb befolyással lehetünk az életére, és hatékonyan segíthetjük őt a "nehéz évek" 
átvészelésében. 

 

KIA:  
Felkészülés a serdülőkorra - Dr. James Dobson  

Egy könyv kamaszoknak az őket leginkább foglalkoztató témákról: kisebbrendűségi érzések, 

testi és nemi érés, szerelem, énkép. 

 
 

 

KIA:  
Felkészülés a serdülőkorra, munkafüzet - -  

Tízrészes tanfolyam fiataloknak (9-14 éves korig), amely Dr. James Dobson azonos című 

könyvére épül. 

 

 

Harmat Kiadó:  
Kamaszhatárok - Cloud, Henry Dr.  
A határvonalak-sorozat új darabja a tinédzserek szüleinek adsegítséget abban, 
 hogy miként hozhatják ki a legjobbat a kamaszkorfolyamatos változással járó,  
nehéz időszakából, és hogyan készíthetikfel a tizenéveseket arra, hogy megtanuljanak 
 felelősséget vállalniönmagukért. A pszichológus szerző, aki maga is két tizenéves fiú  
apjabepillantást nyújt a kamaszok sajátos gondolkodásmódjába ésvilágába, és hangsúlyozza,  
hogy a kamaszoknak a szülői szeretet ésfigyelem mellett stabil korlátokra és  
határokra is szükségük van.Gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos  
határok és amegszegésükkel járó következmények hogyan segítenek akamaszoknak 
 az éretté válásban. Könyvében sorra veszi akamaszkorra jellemző problémás  
viselkedésformákat éskonfliktusforrásokat (tiszteletlenség, tanulási problémák, 
 vitatkozás,problémás barátok, kimaradás, telefonhasználat stb.), 
 illetve hatékonykezelésük lehetőségeit. 
 

 Miklya Zsolt – Miklya Luzsányi Mónika :  
Milyen vagy Istenem? - Munkáltató füzet 9–12 éveseknek 
A komplex tanítási lehetőséget tartalmazó munkafüzet Mary E. Erickson: Milyen Isten? c. 
képeskönyvének élettémáira épül. A kiindulási alap mindig egy-egy igei hasonlat, leginkább az 
Ószövetségből: Isten olyan, mint a pásztor, az eső, a kertész... A hasonlatokat először konkrét 
szinten érthetik meg a gyerekek, s további ismereteket szerezhetnek a témával kapcsolatban. 
Ezután alaposabban megismerkednek az igével, s változatos feladatokon keresztül nyílik 
lehetőség a feldolgozásra, alkalmazásra. A könyv mellékletként kézimunkacsomagot is 
tartalmaz. 
 

 

Új Remény Alapítvány 
Fején a szöget – 12-3.rész Rice, Wayne  
100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció előadásokhoz, tanításokhoz... 
Megfelelő történetek áhítatra, bibliatanulmányhoz, bemelegítő sztorik, humoros anekdoták, 
csípős elbeszélések, mesék és a valós életből vett beszámolók.  
Történetek, melyek igazán fején találják a szöget. 
 
 
 



 

Kálvin kiadó  
Dizseri Eszter - Illik, nem illik?  
- Átdolgozott kiadás! -  
 
Nem könnyű a mai tizenévesek élete. Többségük magabiztosan mozog az interneten, de 
bizonytalan és ügyetlen azokban az élethelyzetekben, amelyekkel pedig egyre gyakrabban kell 
találkoznia és megbirkóznia. Az illemszabályok nem korlátozzák az életünket, hanem mederbe 
terelik, hogy magabiztosan és harmonikus emberi kapcsolatokban teljesedhessen ki 
személyiségünk. 
„Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, 
ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemző. A serdülőknek jellemük, 
karakterük kialakításával egyúttal lehetőségük nyílik a saját stílusuk megtalálására is. Nagy 
esély, élni kell vele!” (Részlet a könyvből) 
Dizseri Eszter népszerű tanácsadó könyve több változatlan utánnyomás után most átdolgozott 
kiadásban segítheti a mai tizenévesek eligazodását. 
 

 

Chapman, John & Heather 
Irányt ű csak felfedezőknek! 
 
A tananyag tíz leckéből áll, és két-két részre bontva a következő témákat öleli át: 1) József, 2) 
Ruth és Naomi, 3) Mária, Márta és Lázár, 4) Keresztelő János és 5) Péter. A gyerekek egészen 
rövid idő alatt a Szentírásból öt nagyszerű, dramatizált történettel ismerkednek meg, melyekre 
később egyesével visszatérnek, hogy a történeteket egy másik nézőpontból is megvizsgálják. 
A tanárok mind a tíz leckében négy egyszerű lépést, emellett izgalmas ötleteket találnak arra 
nézve, hogy hogyan lehetnek a leghatékonyabbak a gyerekek tanításában 

 

 

 

Új Remény Alapítvány: 
Engedd el a gyeplőt, és élvezd... - Tim Sanford, M.A. 
Fedezd fel a ketrec nélküli gyereknevelés örömét! Beléd sulykolták:Muszáj elérned, hogy a gyer
ekeid élete helyesen alakuljon! 
Ha nem,mit fognak gondolni rólad? Vagy ami még rosszabb: miféle katasztrófavár rád, ha 
a gyermeked a rossz utat választja? Megpróbálod kézbentartani a végeredményt. Otthonodat erő

dítménnyé alakítod,megtöbbszörözöd a szabályok számát, vagy azonnal ugrasz, hogy,,rendbe ho
zd" a dolgokat, amint kamasz gyereked ostobán döntvalamiben. 

 

 

Harmat Kiadó:  
Születési sor(s)rend - Kevin Leman  
A születési sorrend kulcsot ada  kezünkbe, hogy feltárjukszemélyiségünk rejtett titkait.  
Milyen szerepet játszik a születési sorbanelfoglal helyünk abban, hogy olyan emberré váltunk, a
milyenek mavagyunk? Akárhová is érkeztünk a sorban, ez a pozíció számtalanmódon rányomja 
a bélyegét az életünkre. Alapvetően meghatározza aszemélyiségünk alakulását, 
a kapcsolatainkat, a házasságunkat, azt,hogy milyen alkalmazkodási és megküzdési  
módokat alakítunk ki,milyen hivatást választunk, vagy miként neveljük a gyerekeinket. 
A„Születési sorsrend” könnyed és szórakoztató, mégis informatívolvasmány, amely humorral és 
sok példával fűszerezve ad támpontotsaját személyiségünk eredőinek jobb megértéséhez, 
a harmonikusabbpárkapcsolathoz, az elsőszülött, középső vagy épp legkisebb gyerekeknevelésé
hez, és ahhoz, hogy jobban eligazodjunk a kapcsolatokútvesztőjében  
az élet minden területén. 

 

 

 

Új Remény Alapítvány: 
Kincset érő szavak - David Staal  
A könyv egyszerűen követhető gyakorlati lépéseket tartalmaz. Mindenfejezet egy-
egy konkrét, verbális üzenetre épül, amelyet a gyermeknek afelnőttektől hallaniuk kell. 

 

 


