Здравейте,
Отдавна имам мечта - да намеря начин събраните от мен знания и опит да достигат до
повече родители. Сайтът „Родител на ученик”, книжката „Седем стъпки за седем дни”,
FB страницата „Родител на ученик” и FB групата „Клуб на родителите на ученици”са
началото.
Старая се те да се превърнат в отворена врата към полезна информация за родителите на
ученици.
Ето какво имам сега за Вас. Нещо специално.
Нещо, което смятам, че ще Ви помогне много по определени въпроси.
Нещо, което можете да използвате в удобно за Вас време и място.

Леснодостъпен онлайн курс:
„ДАР – за Далновидни Активни Родители”
Преди да вземете този едномесечен курс, нека Ви кажа какво прави и как ще Ви
помогне, за да сте сигурни, че е правилният за Вас.
Уважаеми приятели,
Хора като Вас и мен са родители, които искат най-доброто за своите деца. Търсим
варианти как да помогнем на децата си, за да стават те по-успешни и по-щастливи - в
училище и в живота като цяло. Използваме различни начини това да се случи: разговори,
частни уроци, извънкласни дейности. Това са нормални инициативи, предприемани от
много родители.
Къде е проблемът?
Проблемът е, когато се питаме какво да променим, защото усещаме, че:
-

или детето има нужда от подкрепа, за да преодолее своите страхове и бариери;

-

или иска да усети по-силно нашата родителска обич;

-

или се нуждае от по-ясни правила;

-

или се чудим как да му помогнем да изрази своите таланти и т.н.

Проблем е понякога и как да намерим достатъчно време в претовареното ни ежедневие.
В такива моменти човек има нужда от съвет, от някого, с когото да сподели, за да
обмисли какво да предприеме. Някой, който вече е минал през това и има варианти за
подходящи подходи, които да помагат в дадената ситуация.
Точно това има за Вас в този онлайн курс!
Техники и методи, които ще Ви помогнат да не се чувствате сами.
Техники и методи, които ще Ви помогнат в мисията да станете успешни родители!
Техники и методи, които ще помогнат на Вашето дете да има успехи в училище и в
живота!

Ето какво ще получите от ОНЛАЙН КУРСА ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ
„ДАР”:
- Ще разберете как да се опрете на силните страни от характера на детето, за да
запалвате у него мотивация за учене и как да му помагате да се справя с трудните
черти от своя характер;
- Ще научите как с лекота да го насочвате успешно да организира ежедневието си,
така че с минимум усилия да постига максимум резултати;
- Ще разберете как да му помагате да прилага в ученето подходящи техники, чрез
които да постига по-бързо и по-лесно много добри резултати по различни предмети;
- Ще усвоите малки тънкости в подхода при ежедневното общуване, така че да имате
по-лесно взаимно разбирателство.
- С придобитите знания и умения ще можете да облекчите Вашето ежедневие и
същевременно ще можете с лекота да помагате на детето си да развива пълния си
потенциал.
Как работи онлайн курсът „ДАР”?
1.

От списък с 30 теми Вие избирате 15, от които се интересувате най-много.

2.

През ден ще получавате на Вашия имейл по едно писмо от мен по конкретна тема.

3. В удобно за Вас време, в рамките на курса можете да ми задавате въпроси, свързани
с обсъжданите теми. Ще Ви отговарям най-късно до 2 дни от получаването на Вашето
писмо.
4.

Ако в семейството Ви има 2 или 3 деца, може да задавате въпроси за всички деца.

5. Така за 30 дни ще получите 15 писма с препоръки и 15 лични консултации. Ще
направя всичко възможно да получите 3 пъти повече стойност, от това което сте
заплатили.
6. Получавате гаранция: до 10-тия ден може да се откажете и ще получите заплатената
сума обратно.
Единствената ми молба е като се включите, активно да ползвате правото си за
въпроси и мнения.
Този курс определено не е за всеки
Аз не мога да свърша Вашата работа. Ако Вие не желаете да изпробвате в практиката
предложените методи, няма как да има резултат. Резултат може да има само, ако Вие
решите с постоянство да прилагате наученото в курса.
Този курс не е за родители, които при трудност казват: „Това ще отмине с възрастта.”
Ако Вие обаче сте решени да дадете най-доброто от себе си за успеха на Вашето дете и
да го направите по един лек и радостен начин, Вие сте на правилното място.
Сега вече знаете за какво става дума. И можете да вземете Вашето решение.
Стандартната цена на курса е 90лв, но желанието ми е да дам възможност на
повече родители да севъзползват.
Само сега, до края на този месец, можете да го получите с 50% отстъпка, т.е. на
цена от 45лв.

Резервен вариант:
Ако сте много натоварени и нямате време да се занимавате с имейл, може да работим по
друг начин. Всеки ден от седмицата ще получавате съобщение в Месенджър. В това
съобщение ще има част от материала, която можете да изчетете за 2-3мин и съвсем
лесно да приложите на практика.
Така за една седмица ще работим върху една тема. В този случай курсът ще продължи 15
седмици, но за Вас ще стане по метода на „Plug-in / Вмъкване”, без да отделяте
допълнително време.
Кой начин на работа Ви харесва повече:
-

по имейл или
по Месенджър ?

Искате ли да помогнете на себе си и на детето си?
Направете първата крачка:

Пишете ми на имейл: antoaneta.gribacheva@gmail.com и аз ще Ви пиша повече
подробности как да се включите.
Гаранция:
Ако след като се включите, до десетия ден не сте доволни от информацията и
помощта, която получавате, аз ще Ви върна парите.
Моето желание е да бъда полезна, само тогава си заслужава да работим заедно!
Успешен и усмихнат ден!
Сърдечни поздрави: Тони Грибачева
Viber, WhatsApp: +44 7729724410
FB: Родител на ученик с Тони Грибачева
facebook.com/roditelnauchenik
www.kidstudy.org

