
Twoja relacja z dzieckiem bywa dla Ciebie �r�dłem stresu, bezsilno�ci albo       
zło�ci
masz poczucie, że często nie jeste� skutecznym i wystarczająco dobrym
rodzicem
bezskutecznie wykorzystujesz r�żne pomysły i nadal nie wiesz, jak poprawi�
swoje relacje z dzieckiem
niepokoi Cię to, że Twoje dziecko nadmiernie używa medi�w
elektronicznych
albo po prostu chcesz �wiadomie wychowywa� swoje dziecko i unika�
błęd�w wychowawczych

Zapraszamy na cykl spotka� warsztatowych online dla
Rodzic�w, kt�rzy szukają  skutecznych sposob�w na budowanie

silnej więzi emocjonalnej z dzieckiem oraz pragną doskonali�
swoje umiejętno�ci wychowawcze.

 

to nasz kurs online jest szansą dla Ciebie, a przez to r�wnież
szansą na lepszy rozw�j Twojego dziecka!

Je�li...



Co zyskasz na kursie?
nauczysz się konkretnych i skutecznych „narzędzi” wychowawczych
pomocnych w codziennych kontaktach z Twoim dzieckiem (dzie�mi)

rozwiniesz swoje umiejętno�ci budowania głębokiej więzi z dzieckiem 
w oparciu o szacunek i empatyczne słuchanie 

dowiesz się, jak zachęca� dziecko do wsp�łpracy czyli „jak m�wi�, 
żeby dziecko Cię słuchało“

wzmocnisz umiejętno�ci asertywnego stawiania granic oraz 
egzekwowania swoich wymaga� 

poznasz metodę rozwiązywania konflikt�w w rodzinie „bez porażek”

znajdziesz wiele inspiracji prowadzących do poprawy Twoich 
relacji z dzieckiem

dowiesz się, jak zadba� o bezpieczne korzystanie z urządze�
elektronicznych przez Twoje dziecko

przekonasz się, jak możesz jednocze�nie kocha� dziecko i stawia� 
mu wymagania, a przez to uzyskiwa� długofalowe efekty wychowawcze



dr Monika Iwanek – trener, realizator Szkoły dla Rodzic�w i Wychowawc�w cz.
1 i 2, żona i mama czw�rki dzieci

dr Iwona Ulfik-Jaworska – psycholog, psychoterapeuta, trener, realizator
Szkoły dla Rodzic�w i Wychowawc�w, żona i mama czw�rki dzieci

1.  Zdrowe granice w rodzinie – co to jest i dlaczego są takie ważne?
2.  Uczucia – jak je rozpoznawa�, akceptowa� i odpowiednio wyraża�?
3.  Zło��, lęk i inne trudne emocje u dziecka
4.  Sztuka słuchania dziecka czyli jak słucha�, żeby dzieci do nas m�wiły
5.  Zachęcanie dziecka do wsp�łdziałania – jak to robi� skutecznie?
6.  Karanie dziecka – dlaczego to nie działa i jak można inaczej?
7.  Konstruktywne rozwiązywanie konflikt�w czyli metoda „bez porażek“
w relacjach rodzinnych
8.  Epitety i etykiety – jak uwalnia� dzieci od podejmowania narzuconych
r�l?
9.  Jak rozwija� samodzielno�� u dziecka?
10. Chwalenie dziecka – jak to robi� mądrze?
11. Dziecko w sieci - jak ustala� zasady bezpiecznego korzystania z
medi�w elektronicznych
12. Sprawdzone sposoby i narzędzia do budowania bliskich więzi między
rodzicami a dzieckiem

Program kursu:

Osoby prowadzące kurs:



Warsztaty odbywają się online na platformie ZOOM 
i mają charakter interaktywny. 

 
Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 12 os�b!

 
Zapraszamy zwłaszcza rodzic�w dzieci w wieku przedszkolnym 

i młodszym szkolnym.
 

„Wystarczająco dobry rodzic” 
to intensywny kurs online prowadzony w małej grupie rodzic�w

obejmujący aż 
37 godzin szkoleniowych

W ramach opłaty za kurs zapewniamy:

· certyfikat uko�czenia kursu (w formie PDF)

· materiały szkoleniowe (w formie PDF) 

·  wsparcie w zamkniętej grupie na Facebooku dla
uczestnik�w kursu 

· możliwo�� indywidualnej konsultacji z osobą
prowadzącą 

Dodatkowo otrzymujesz:



7.04.2021 r.       (�roda)                       
9.04. 2021 r.      (piątek)                      
12.04.2021 r.     (poniedziałek)          
14.04.2021 r.     (�roda)                       
19.04. 2021 r.    (poniedziałek)            
 

9.00 - 15.45 (8 godz.)
9.00 - 15.45 (8 godz.)
9.00 - 15.45 (8 godz.)
9.00 - 15.45 (8 godz.)
9.00 - 13.00 (5 godz.)

standardowa cena: 

przy zapisie do ko�ca marca: 

przy zapisach przez poniższy formularz 
oraz wpłacie kwoty całkowitej 
lub kwoty wpisowej 300 zł – 
koszt całego kursu wynosi tylko:

590,-
MEGA PROMOCJA

Po dodatkowe informacje o kursie zapraszamy do kontaktu
telefonicznego: 

Monika Iwanek, tel. 605-277-570 

Zapisz się już dzi�!

Terminy zaję�:

Koszt kursu:

690,-

650,-
PROMOCJA 

WIOSENNA

kliknij tu

https://www.subscribepage.com/wystarczajacodobryrodzic

