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Practica si fascinanta - cartea este ghidul suprem pentru educarea baietilor in lumea de azi - dezvaluind cu umor - compasiune si bucurie infinita
varietate a baietilor.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 59,00 lei
Pret cu reducere: 56,19 lei
Pretul de vanzare: 59,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Volumul E baiat! ofera indrumare si sfaturi profesioniste cu privire la dezvoltarea baietilor, la viata lor psihologica, emotionala, sociala si
academica din copilaria timpurie si pana in adolescenta. Psihologul Michael Thompson, expert recunoscut la nivel international, si jurnalista
Teresa Barker exploreaza aici multiplele moduri in care baietii se straduiesc sa obtina masculinitatea si sa se autodefineasca, identificand cele
mai importante etape de tranzitie care marcheaza dezvoltarea psihologica si sanatatea emotionala a baietilor.
Practica si fascinanta, cartea este ghidul suprem pentru educarea baietilor in lumea de azi, dezvaluind cu umor, compasiune si bucurie infinita
varietate a baietilor. Parintii vor gasi in ea tot ce au nevoie sa stie pentru a-si creste fiii fara sa le ingradeasca personalitatea, dar mentinand in
acelasi timp limite clare.
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Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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