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Zapraszamy rodziców z miasta Płocka 
na BEZPŁATNY kurs  

Trening Skutecznego Rodzica Poziom 1 wg dr. Thomasa Gordona 
 

Kursy realizowane są w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego 
przez Miasto Płock pod nazwą: "Trening Skutecznego Rodzica czyli jak budować relacje 

w czasach pandemii SARS-CoV-2" 
 

Trening Skutecznego Rodzica Poziom 1 służy Twoim relacjom z dziećmi, pomaga w 
przezwyciężaniu trudności, z którymi niejednokrotnie zmagasz się w procesie wychowania i 
dorastania Twoich dzieci. 
 
Kurs nie jest tylko kursem o prawidłowym wychowaniu, komunikacji, relacji, rozwiązywaniu 
problemów bez uciekania się do siły w oparciu o model dr. Thomasa Gordona. 
 
Nie daje gotowych recept, tylko pokazuje sposoby dzięki którym Ty sam poradzisz sobie 
w wielu sytuacjach w relacji ze swoim dzieckiem. 
 
Co zyskasz uczestnicząc w nim? Lepsze porozumienie z dziećmi i wpływanie na budowanie 
prawidłowych relacji opartych o wspólny szacunek. Nauczysz się jak doceniać dzieci, by 
wpływać na ich poczucie własnej wartości. Dowiesz się jaki masz wpływ na emocjonalny klimat 
w rodzinie, aby zapobiegać konfliktom zanim wybuchną. Poznasz skutki karania i nagradzania 
oraz konsekwencje niezaspokajania swoich potrzeb. Nauczysz się, jak być skutecznym 
przewodnikiem dla swoich dzieci, aby poprzez pokazywanie własnego przykładu życia, mieć 
wpływ na ich system wartości. Otrzymasz efektywne narzędzie pomocne w kształtowaniu 
charakteru dziecka.  Rozwiniesz swoją empatię, umiejętność słuchania i pomagania dzieciom w 
rozwiązywaniu ich własnych problemów oraz… dużo, dużo więcej. 
 
Trening Skutecznego Rodzica został stworzony przez dr. Thomasa Gordona, który był 
prekursorem szkolenia rodziców na świecie. Idea Gordona i jego metoda została 
potwierdzona najnowszymi badaniami z dziedziny relacji międzyludzkich, komunikacji intra i 
interpersonalnej, procesów poznawczych i wniosła ogromy, realny wpływ na globalny rozwój 
relacji międzyludzkich na świecie. Zaowocowało to podsumowaniem jego dorobku poprzez 
nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. Zalety metody Gordona mogliśmy z łatwością 
zaobserwować w okresie tak trudnym jak czas pandemii covid-19. 
 
Metoda Gordona to kształtowanie charakteru dziecka w zgodzie z takimi wartościami jak 
szacunek, troska, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość, pokój, wiara, nadzieja i 
miłość… 
 
gdzie Pokój zaczyna się w rodzinie - https://konferencja.gordon.edu.pl/ 
 
Termin TSR1 w Płocku:  
TSR1 
29.10.22. sobota 9:00-13:30, 13:30-14:15 przerwa, 14:15-20:15 
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12.11.22. sobota 9:00-13:30, 13:30-14:15 przerwa, 14:15-20:15 
 
Miejsce: 
Kościół Chrystusowy w Płocku, ul. Nowowiejskiego 9, 09-400 Płock 
 
Cena:  
BEZPŁATNY! Oprócz udziału w kursie otrzymasz bezpłatny komplet  materiałów (Zeszyt 
ćwiczeń TSR1, Podręcznik z ćwiczeniami do pracy własnej) oraz dyplom ukończenia kursu. 
 
Kursy prowadzą: 
Violetta Kruczkowska i/lub Piotr Kruczkowski – psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy 
programów metody Gordona (TSR, TSN, TSK, BNWS) z 17-letnim doświadczeniem i 
autoryzowani Reprezentanci Gordon Training International w Polsce oraz założyciele Polskiego 
Centrum Edukacji Gordona. Powołali również do życia Fundację "Wychowanie bez porażek". 
 
Informacje i zapisy: 
Violetta Kruczkowska 602 336 109, fundacja@wychowanie.org.pl 
 
Więcej o modelu Gordona na: 
www.gordon.edu.pl oraz www.youtube.com/user/metodaGordona 
 
Zadbaj o relacje ze swoimi dziećmi od najmłodszych lat, weź udział w bezpłatnych 
warsztatach TSR1, zanim pojawią się trudności, a szczególnie, kiedy już je odczuwasz... 
 
PRZYPOMINAMY, KURS JEST BEZPŁATNY! Inaczej zapłaciłbyś Rodzicu 650,00 zł.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.  
 
 


