NA DIFÍCIL MISSÃO DE EDUCAR FILHOS, PAIS GANHAM UM MANUAL
O renomado educador Içami Tiba orienta como se relacionar melhor com
seus filhos

Se um dia perguntarem para um pai ou para uma mãe o que fizeram para
auxiliar na educação de seu filho, fatalmente eles responderão que fizeram
“o melhor possível”, mas será que os pais verdadeiramente sabem que a
família é o ponto fundamental para a educação e o futuro da criança?
Segundo o maior especialista no assunto, Içami Tiba, “fazer o melhor
possível também pode significar a presença dos erros e estes acontecem
somente quando não há conhecimento suficiente dos pais”. Para o
psicopedagogo é fundamental os pais buscarem a sabedoria.
Com o objetivo de auxiliar pais e mães (os personagens mais importantes
na educação dos filhos), nesta difícil missão de educar, a TSP Editorial
acaba de lançar o “Manual de Educação Para Filhos”. São diversas
reflexões sobre o cotidiano das famílias apresentadas por aquele que mais
entende do assunto: Dr. Içami Tiba – médico psiquiatra com doutorado
pela Faculdade de Medicina da USP, apresentador de TV, palestrante
consagrado, autor de mais de 30 livros, entre eles o famoso “Quem Ama,
Educa”.
Comprometimento, disciplina e responsabilidade são princípios educativos
primordiais que os pais devem oferecer aos seus filhos para que estes
tenham uma boa educação. “Educar é ensinar valores e impor limites”,
defende Içami Tiba.
O especialista, que já atendeu mais de 80.000 famílias em seu consultório e
por este motivo tem as melhores técnicas testadas para auxiliar os pais a
desempenharem melhor o seu papel, Içami Tiba apresenta, no “Manual
de Educação Para filhos” alguns importantes temas como:
Imposição de regras sem parecer chato e metódico;
Princípios básicos de uma educação para toda a vida;
Competitividade, limites e castigos eficientes;
Prevenção em relação ao uso de drogas por adolescentes;
As descobertas e os perigos do sexo na vida dos jovens;
Violência;
Rebeldia e onipotência juvenil;
As amizades e também como formar um profissional ético e preparado.	
  	
  

São dozes DVDs e um livro que reúnem técnicas de como bem educar um
filho. O suporte necessário para enfrentar situações complexas do dia a dia.	
  

