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Robert J. MacKenzie – psycholog wychowawczy i terapeuta rodzin. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli według autorskiego
programu Setting Limits. Od wielu lat z sukcesem pomaga rozwiązywać problemy z zachowaniem i uczeniem się dzieci i młodzieży.
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor książek Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy i Nastolatki. Kiedy
pozwolić? Kiedy zabronić?
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