
 Proč nejsou kluci jako holky aneb nevychovávejme 

ŽENOMUŽE

Cílová skupina: 
učitelé, rodiče, 

trenéři a všichni 
dospělí, kteří přichází 

do styku s dětmi

O čem to je?
Mnozí rodiče, učitelé, vychovatelé apod. mají 
jasnou představu o tom, jak mají děti učit 
a vychovávat. Jedni jsou direktivnější, druzí 
liberálnější, další s dětmi diskutují atd. 
Bohužel si téměř nikdo neuvědomuje, že je ohromný 
rozdíl, jestli „pracujeme“ s chlapci, anebo s dívkami. 

Hlavní témata setkání
Účastníci si během setkání dozvědí odpovědi na otázky:
 
 V čem jsou zásadní rozdíly mezi výchovou 
 chlapečků a výchovou holčiček?

 Proč nemůžeme vychovávat chlapce jako dívky a dívky jako chlapce?
 V kolika ohledech můžeme dětem ublížit, když je vedeme podle „jedné   
 uniformní šablony“ a nevnímáme rozdílnosti pohlaví?

Kurz je o tom, jaké zásadní 
principy je potřeba dodržovat vůči 
chlapcům a jaké principy vůči holčičkám, 
aby mohli chlapci i dívky projít 
radostným osobnostním vývojem 
bez větších komplikací a bez 
psychických problémů.
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V současné době se věnuje nejen 
psychologické praxi, ale také 
pořádá kurzy pro dospělé, 
jak „pracovat“ se svou myslí 
a zároveň vede četné semináře 
ohledně tématiky přístupu 
k malým dětem. Účastníci nejvíce 
oceňují jeho lidskost, ohromnou 
energii a radost ze života.
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