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Educatie fara constrangeri - Sa ne eliberam copiii de presiunea performantei
si sa-i ajutam sa obtina succesul la scoala si in viata

Construind o punte intre lumea copilului si cea a adultului si fiind formulata in tonul plin de compasiune al vocii de psiholog si de tata a lui
Thompson - Educatie fara constrangeri ne arata cum sa ascultam adevarul experientelor copiilor nostri - si cum sa ne incredem in ei - cum sa-i
iubim si cum sa-i lasam - in cele din urma - sa se dezvolte singuri. Este o carte cruciala pentru epoca noastra agitata - o sursa ideala pentru
familiile care se lupta sa supravietuiasca in circumstantele actuale.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 47,00 lei
Pret cu reducere: 44,76 lei
Pretul de vanzare: 47,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Presiunea exercitata asupra elevilor de a excela la scoala si de a intra la cele mai bune facultati nu a fost niciodata mai intensa. In aceasta noua
carte, renumitul autor al bestseller-ului Crescandu-l pe Cain se adreseaza obsesiei actuale pentru performanta copiilor, furnizand un raspuns
profund uman.
„€žCum a fost la scoala?”€• Aceste cuvinte contin suma dorintelor parintilor de a sti ce invata si ce experimenteaza copiii lor la scoala in
fiecare zi. Copiii ar putea sa nu dezvaluie foarte multe, dar psihologul Michael Thompson ne sugereaza ca raspunsurile le vom putea gasi daca
stim sa citim indiciile si - tot atat de important - daca ne amintim propriile noastre experiente din perioada scolii.
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Scoala, ne aminteste Thompson, ocupa mai mult timp din viata diurna a unui copil decat orele petrecute acasa; iar scoala nu este plina doar de
studiu, ci si de emotie umana: bucurie, frica, invidie, iubire, manie, sexualitate, plictiseala, competitivitate. Prin intermediul interviurilor detaliate,
al studiilor de caz si al jurnalelor elevilor trimise prin e-mail, inclusiv ale propriilor sai copii, Thompson arunca lumina asupra profundei calatorii
psihologice antrenata de scoala, o calatorie pe care trebuie sa o parcurga toti copiii pentru a creste si a se dezvolta, fie ca sunt elevi de nota
zece sau repetenti. Cei mai multi dintre noi ne amintim aceasta calatorie, dar copiii nostri trebuie sa o parcurga in ritmul lor.
In relatari care sunt pe rand tulburatoare, socante, inaltatoare si pline de inspiratie, vedem elevi facand fata realitatii bogat structurate a vietii lor,
nascocind propriile strategii unice pentru a supravietui si inflori la scoala. Pentru parinti, aceasta carte este o fereastra catre peisajul emotional
ascuns al zilelor de scoala si trimite catre raspunsurile pe care ni le dorim si de care totodata ne temem pe masura ce cautam sa ne ajutam
copiii sa reuseasca la scoala si in viata.
Construind o punte intre lumea copilului si cea a adultului si fiind formulata in tonul plin de compasiune al vocii de psiholog si de tata a lui
Thompson, Educatie fara constrangeri ne arata cum sa ascultam adevarul experientelor copiilor nostri - si cum sa ne incredem in ei, cum sa-i
iubim si cum sa-i lasam, in cele din urma, sa se dezvolte singuri. Este o carte cruciala pentru epoca noastra agitata, o sursa ideala pentru
familiile care se lupta sa supravietuiasca in circumstantele actuale.

***
„Modul cum descrie Michael Thompson viata interioara a copiilor stresati din prezent este remarcabil - caustic, dar si foarte obiectiv. Parintii
care vor citi aceasta carte se vor privi pe ei insisi si pe copiii lor intr-un fel cu totul nou. Cartea aceasta poate produce o reala schimbare in viata
copiilor de azi€•.”
Anthony E. Wolf, Ph.D., autorul cartii Mom, Jason's Breathing on Me!

***
„€žO carte directa, plina de compasiune si extraordinar de onesta despre acele lucruri care modeleaza cu adevarat vietile copiilor. Prin propriile
sale intuitii intelepte si utile, Michael Thompson ne face sa ne aducem aminte, sa vizualizam si sa intelegem complexitatile emotionale, sociale
si educationale ale universului scolar in care copiii nostri traiesc, cresc si, nu rareori, se zbat. Aceasta este o carte pentru parintii care doresc cu
adevarat sa inteleaga si sa ajute - convingatoare, reconfortanta si valoroasa.”
Perri Klass, M.D., co-autor al cartii Quirky Kids

***
„Michael Thompson a scris o carte cu totul aparte. Pentru toti parintii care se simt neajutorati fiindca nu mai inteleg zbaterile de zi cu zi ale
copiilor lor, Educatie fara constrangeri este un adevarat cadou, ajutandu-i sa vada viata prin ochii tinerilor. Cu intuitiile transante pe care numai
Michael Thompson le poate oferi, el ne poarta intr-o calatorie pe care putini adulti au intreprins-o vreodata.”
Rachel Simmons, autoare a cartii Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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