
PREPORUČENA LITERATURA O RODITELJSTVU 

 Znati reći 'Ne' mirne savjest - Jasper Juul, Naklada Pelago (2007) 
Autor opisuje djecu jake volje (autonomnu) kao djecu koja su već od rođenja samostalnija i odlučnija nego većina 
djece. On navodi da njihovo ponašanje karakterizira neprihvaćanje onoga što roditelji smatraju brigom i 

savjetovanjem, za njih je presudno da imaju mogućnost izbora reći “ne” prije nego kažu “da”. 

 

 Vaše kompetentno dijete - Jesper Juul, Nakladnik Ocean More (reizdanje 2017.) 
Ova popularna knjiga obiluje savjetima, primjerima i teorijskim stavovima o odgoju, kroz ulogu roditelja u interakciji s 
djetetom. Preuzimanje odgovornosti i moći, tko odlučuje, postaviti svoje granice - specifična su pitanja na koja autor 

daje i moguća rješenja. 
 

 Kao i druge knjige Jespera Juula, Naklada Pelago (2006, 2008) :  
o Ovo sam ja! Tko si ti? O bliskosti, poštovanju i granicama između odraslih i djece 
o Život u obitelji: Najvažnije  vrijednosti u zajedničkom životu i odgoju djece 

 
 Djeca koju je teško odgajati - Rainer Winkel, Educa (1996.) 

Knjiga je nastala kao rezultat bogatog iskustva niza autora koji su se u svom stručnom radu susreli s problemima 

poremećaja u ponašanju djece, poteškoćama u razvoju, autizma i sl. 

 
 Zahtjevna djeca – Stanley I Greenspan, Ostvarenje (2004.) 

Preosjetljiva, povučena, prkosna, nepažljiva i aktivno/agresivna djeca – kojem tipu pripada Vaše dijete? Prilagodite 
svoj odgojni stil temperamentu svog djeteta. 

 
 Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja - P. Brajša, A.B.Žganec, E.Slunjski, C.A.S.H. (1999.) 

Priručnik za rad na sebi namijenjen roditeljima, odgojiteljima i svima koji žele unaprijediti svoj odnos s djecom. Bavi se 

temama stilova roditeljskog/odgojiteljskog ponašanja, uz predloženih devet pristupa djetetu u odgoju... 

 Sedam najvećih pogrešaka u odgoju djece - John i Linda Friel, L1 (2001.) 
Knjiga se preporuča zbog iznimno "čitljivog" stila i brojnih savjeta. Pogreške: razmazili ste svoje dijete, stavljate brak 
na posljednje mjesto, namećete djetetu previše aktivnosti, zanemarujete svoj emocionalni ili duhovni život, svom 

djetetu ste najbolji prijatelj, ne uspijevate pružiti strukturu/pravila svome djetetu, očekujete da dijete ostvari vaše 
snove. 
 

 Lijepo je biti roditelj - J.D. Hrupelj, D.Miljković, G., L. Armano, Creativa (2000.) 
Priručnik koristan radi aktualnih problema u obiteljima i pomoći u njihovim rješenjima: ljubomora, pušenje, rastava 

braka,     alkoholizam, nasilje nad ženom, zlostavljanje djece. Pomoć je u obiteljskoj snazi - ljubav, povjerenje 
razgovori...  
 

 Roditeljstvo se može učiti - Igor Longo, Alineja (reizdanje 2010.) 
Autor otkriva brojna pitanja obiteljskog života i složene uloge u odgoju djeteta. Tražeći odgovore na njih otkrit ćemo 

važne stvari o sebi i otkriti kako svom djetetu na 365 načina reći da ga volimo. Ne postoji savršeno roditeljstvo, ali se 
roditeljstvo može učiti. 

  

 Tajna sretne djece - Steve Biddulph, Mozaik knjiga (2002.) 
Ova će vas praktična i duhovita pisana knjiga poučiti kako prevladati stidljivost u djece, kako biti otac, kako odrediti 

koliko gledati tv, kako odgojiti emocionalno stabilno i psihički zdravo dijete. 
 

 Škola roditeljske djelotvornosti - dr.Thomas Gordon, Jakić (2006.) 
Autor nasuprot zamkama stroge, autoritativne i blage, popustljive metode - predlaže treći načina odgoja: 

"negubitničku metodu" kao pravo rješenje obiteljskih sporova oko discipline, metoda u kojoj svi dobivaju. Teme su 

vrlo aktualne: kako govoriti prihvatljivim govorom za dijete, kako slušati djecu, roditeljska moć - što je to autoritet, 
šest koraka "negubitničke metode" ... 

 

 Postanite uspješan roditelj sretnog djeteta - Vesna Kordić – Vuković, Akvamarine (1998.) 
Autorica, dječji psihoterapeut, pomaže u složenim pitanjima obiteljskih odnosa. Obuhvaća teme npr.: posesivna 

majka, nagrada i kazna u odgoju, roditeljske pogreške, izvanbračno dijete, smrt u obitelji ... 
 

 (Raz)maženo dijete - Diane Ehrensaft, Mozaik knjiga (2002.) 
Ova tema da li je maženo dijete i razmaženo - česta je dilema. Priručnik govori o opasnostima roditeljstva - kako 

dobronamjerni roditelji daju djeci previše - ali ne ono što im treba. Knjiga primjerima govori o autoritetu, agresiji, da li 



zadovoljiti ili uskratiti djetetove želje … 

 

 Hiperaktivno dijete - D.K.Hercigonja, G.B.Flander, D.Vučković, Naklada Slap (2004.) 
Knjiga govori o poremećaju koji se u literaturi navodi kao ADHD - deficit pažnje i hiperaktivno ponašanje. Uz 
simptomatologiju iz područja motorike, pažnje, percepcije i govora, autorice navode terapijske tehnike u 

prevladavanju ovih teškoća u odgoju - savjeti za roditelje i odgojitelje. 

 

 Darovito je, što ću s njim?, i Darovito je, što ću sa sobom?  - Jasna C.Lay, Alineja (2008., 2010.) 
Osobito je vrijedno da roditelji spoznaju kako odgajati svoje "čudo od djeteta" - važno je znati  i što treba izbjegavati? 
 

 Igre učilice - dr. Dorothy Einon, Profil (2007.) 
Idealan priručnik za roditelje koji se žele aktivno baviti sa svojim djetetom u slobodno vrijeme. Predloženo je 130 
zabavnih aktivnosti za djecu od 2 - 6 godine, a predstavljaju poticanje razvoja i učenje kroz igru. Roditelji su akteri 

postignuća svog djeteta i u tome je uloga roditeljstva. 
  

 Razvoj vašeg djeteta - dr. Miriam Stoppard, Profil (2004.)  
Dobiva se odgovor na vječno pitanje i želju roditelja - kako otkriti i potaknuti djetetove potencijale. Knjiga je praktičan 

vodič za roditelja koji želi razumjeti  i razviti jedinstvene sposobnosti svog djeteta - donosi ideje za igre i aktivnosti. 

Interes koji pokazujete, poticaj je vašem djetetu u sazrijevanju.  
 

 Bajke koje pomažu djeci - Gerlidne Ortner, Mozaik knjiga (reizdanje 2016.) 
Zbirka priča za djecu od 3 - 7 godina života, pomaže u rješavanju strahova i agresivnog ponašanja. Neke od tema 

koje su vrlo česte u razvoju djeteta, a priče pomažu najbolje: ako vaše dijete laže, psuje, grize nokte, ako vaše dijete 

muca, ne želi jesti, ne želi ići u vrtić, ako se boji zubara, ne želi ići na spavanje... 
  

 Priče o dobru, priče o zlu - D.Težak, M. Čudina-Obradović, ŠK (1993.) 
Priručnik pruža roditelju teorijsku potporu o tome koje su mogućnosti djeteta u razumijevanju i primjenjivanju mjerila 

dobra i zla  /od 2. godine do adolescencije/.Priče su podijeljene na cjeline prema mogućim problemima pojedine faze 

razvoja: o čistoći, urednosti i pristojnosti, o poštenju, o plemenitosti, o razumijevanju i suosjećanju  
 

 Disciplina bez straha – Wolfgang Bergmann, Naklada Slap (2009.) 
Potražite odgovor na pitanja: čemu služi poslušnost, čemu služe očevi,  pravila u odgoju – da ili ne, zašto sve počinje 

prkosom, što nedostaje za  poslušnost …Autorica kaže. „Ljubav se ne da iznuditi, ni poslušnos također“. Smatramo da 

se može postići odgojem! 
 

 Bolje biti vjetar nego list– Dubravka Miljković i Majda Rijavec, IEP (reizdanje 2017.) 
Iako se lišće spominje već u samom naslovu ove knjige, to ne znači da samopouzdanje baš raste na drvetu. Ipak, za 

njegov su rast i razvoj roditelji najvažniji vrtlari. Kroz brojne anegdote, dječja zapažanja, promišljeno odabrane isječke 

iz raznovrsnih izvora, pitke mini-lekcije iz znanosti, vježbe i igraonice bez igračaka naučite kako poticati dječje 
samopoštovanje i samopouzdanje. 

 
 Optimistično dijete – Martin Seligman, IEP (2005) 

Jedna od najvažnijih stvari koju možete naučiti svoje dijete sigurno je vještina optimističkog razmišljanja. Optimizam 
poboljšava školski uspjeh, tjelesno zdravlje i razvija psihičku otpornost koja je djeci potrebna u vrijeme kad se 

približavaju tinejdžerskoj i odrasloj dobi. Knjiga opisuje uzroke pesimizma, tumači kako identificirati znakove opasnosti 

kod djece i pokazuje kako poticati dječje samopoštovanje učeći ih kako da se efikasnije igraju, razmišljaju, 
razgovaraju i izražavaju svoje osjećaje. 

 
 Vikati, udarati, uništavati – Joackim Rumpf, Naklada Slap (2006.) 

Kako postupati s agresivnom djecom, zašto djeca postaju agresivna,  kako to prepoznajemo, što je destruktivna 

agresija itd. Ovu knjigu vrijedi  pročitati! 
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