
A Gordon Módszer nemzetközi jogoltalom alatt áll. Fenti képzést kizárólag a Gordon Kiadó Magyarország Kft. mint a 

Gordon Training Int. USA nemzeti képviselete kiképzett munkatársai taníthatják Magyarországon és a magyar lakta 

területeken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

A tréning részvételi díja 
 

50.000,- 

 
mely tartalmazza a 3 napos tréninget és egy 45 perces one2one beszélgetést a tréning után 

 

 

Időpont:          

2020.  november 27. 9:00 – 18:00      

2020.  november 28. 9:00 – 18:00 

2020. november 29. 9:00 – 18:00  

 

 

 

 

A tréning végén minden résztvevő hivatalos oklevet kap a kurzus elvégzéséről.  

Hatékony SZÜLŐI kommunikáció nem csak szülőknek  –  

GORDON TRÉNING 

Pálkúti Noémi 

ICF ACC coach, 

Gordon intruktor 

Clark  N. Szilvia 

ICF ACC coach 

Gordon instruktor 

Trénerek 

Helyszín:  
 

Budapest, XI. kerület 

Allee-val szemben 
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A PET TRÉNINGRŐL részletesebben 
 

A módszert Dr. Thomas Gordon, 3-szor Nobel díjra jelölt pszichológus alkotta meg 1962-ben. 

Dr. Thomas Gordon Szülői hatékonyság tréningje (P.E.T.) emberek millióinak segített már a világon. A programot 

kizárólag hitelesített oktatók tanítják a világ 50 országában. Természetesen nem kell pszichológusnak lenned 

ahhoz, hogy módszerét sikerrel alkalmazd a mindennapi életedben gyermekeiddel, kapcsolataidban. 

Akár kicsi, akár tinédzser gyermeked van, tudod, hogy szülőnek lenni kihívásokkal teli feladat. Sajnos  a 

gyermekekhez nem jár ’használati útmutató’ és a szülővé válás nem jelenti automatikusan, hogy ösztönösen 

tudjuk, hogy mit kell tennünk és mondanunk. 

A PET bizonyítottan működő készségeket ajánl. Amikor a szülők elkezdik használni a technikákat elcsodálkoznak 

azon, hogy milyen komoly pozitív változást tapasztalnak rövid idő alatt családjukban, kapcsolataikban. 

 

Íme egy kis ízelítő, ami segít eldönteni, hogy a PET megfelelő program-e a számodra. 

 

A 24 ÓRÁS PROGRAM SORÁN MEGTANULSZ: 

- úgy kezelni és megoldani problémákat a családodban, kapcsolataidban, hogy senki nem veszít, 

- úgy beszélni a gyermekeddel, hogy meghallgasson, 

- úgy meghallgatni a gyermekedet, hogy tényleg azt érezze, hogy megértették, 

- egy módszert a családi problémák felismerésére és hogy tudni fogod, hogy melyik technikával tudod 

megoldani őket. 
 

HOGYAN PROFITÁLTOK A KURZUSBÓL TE ÉS A CSALÁDOD? 

- A gyermekeid bizalommal fognak fordulni hozzád problémáikkal, aggodalmaikkal, ahelyett, hogy 

elhallgatnák őket. 

- A megértőbb légkör segíti a harmonikus gyermekkori fejlődést, iskolai tanulást, kamaszkori 
helykeresést.  

- A gyerekek önfegyelmet tanulnak és személyes felelőségvállalást, növekszik önállóságuk, fejlődik 

önértékelésük. 

- Megtanulod, hogyan működjetek együtt és nem egymás ellen. 

- Kevesebb mérges kitörést fogtok tapasztalni és több probléma-megoldást. 

- Mivel mindenki részt vehet a szabályok felállításában, így mindenki motiváltabb lesz, hogy betartsa őket.  
- Növekszik kreativitásuk, sikerrel küzdenek meg feladataikkal. 
- Kevesebb hatalmi harc, feszültség, elutasítás; ehelyett több móka, több béke és több szeretet. 

 

HOGYAN MŰKÖDIK A PROGRAM 

Ezt az intenzív programot kifejezetten hiteles Gordon Training International trénerek taníthatják. A PET 

tanfolyam gyakorlati alapú, rövid oktatási, bemutató részeket tartalmaz. Használunk munkafüzetet, 

szerepjátékokat, gyakoriak a kiscsoportos megbeszélések. Lesznek feladatok, amiket a való életben érdemes 

megfigyelni. 

Mindenki kap munkafüzetet és a kurzus végén hivatalos oklevelet állítunk ki a résztvevők számára. 


