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Workshop-ul de Parenting susținut de Urania Cremene 

în parteneriat cu  

Centrul de Limbi Străine Interstudia 

 

 

 

 

Perioada de desfăşurare:  

13, 14 septembrie 2014 

Durată/zi: 9.00 - 18.00 

Pauze: 

Pauză de cafea 1: 10.45 - 11.00 

Pauză de masă: 13.00 - 14.00  

Pauză de cafea 2: 16.30 - 16.45

Agenda cursului:  http://parentsmasterclass.ro/workshop.php?crt=4 

Conținutul cursului: 

- pachet de 18 ore/2 zile 

În cadrul cursului nu se prezintă doar principiile dezvoltate de Jody Johnston Pawel în 

cadrul metodei de Parenting Parent’s Toolshop, ci se oferă explicații pe baza a 

numeroase studii de caz. Nu discutăm despre elemente de bază, ci despre tehnici 

avansate de parenting, de care foarte mulți consilieri parentali, psihologi sau experți în 

parenting nici măcar nu ştiu! 

- Manualul cursului (550 pagini, format A4):  

Manualul este conceput de Jody Johnston Pawel*, preşedinte al Parent’s Toolshop 

Consulting Ltd. Unica ocazie de a avea acces la acest manual este prin participarea la 

Workshop-ul de Parenting (NU SE VINDE SEPARAT). 

* http://parentsmasterclass.ro/despre.php 

- 2 ore extra de consiliere 1:1 cu părinții participanți:  

Aceste ore se oferă în afara cursului pentru a discuta despre aplicarea în viața reală a 

tehnicilor discutate în cadrul cursului şi nu numai (modalitate: prin telefon/via Skype, în 

3 luni de la terminarea cursului). 

- Masa de prânz este inclusă în costul cursului 

- Un voucher cu 10% reducere la următorul workshop susținut de Urania Cremene pe 

care îl puteți face cadou oricui doriți. 
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Costuri şi plată: 

Plata integrală până în 3 august 2014: 650 RON 

Plata integrală între 4 august – 31 august 2014: 700 RON 

Plata integrală între 1 septembrie – 7 septembrie 2014: 750 RON 

Plata în 3 rate**: 800 RON, plătibili astfel:  

- 400 RON prima tranşă (până în data de 7 septembrie 2014) 

-  2 rate lunare de 200 RON (1 rată până în 7 octombrie, a 2-a rată până în 7 

noiembrie) 

** Se semnează un contract. 

A doua persoană din familie plăteşte doar 50% din costul de bază de 750 RON. Cei 2 

vor primi un singur manual (550 pagini, A4). 

 

Modalitate de înscriere: 

1. se achită taxa 

2. se trimite un e-mail cu: confirmarea plății, nume, prenume, nr. de telefon, adresă 

de e-mail, numele workshop-ului: e.g. Înscriere Workshop Urania Cremene 13-14 

septembrie 2014 

 

Modalități de plată:  

- Prin virament bancar (se trimite o confirmare a plății pe adresa 

office@interstudia.ro):  

SC Interstudia L&T 

Nr. ord. reg. com. J12/1631/08.10.2010, Cod fiscal 27484336,  

Cont bancar nr. RO02BTRL01301202404212XX 

Capital social: 200 RON 

Va rugăm să menționați “TAXĂ PARTICIPARE WORKSHOP”. 

 

 

 


