TRIASPEKTA

Jarní kanapky
webináře na téma:

Nebuď jako ryba v síti
S čím se může dítě na internetu setkat?
Jaké formy nebezpečí se na síti mohou
objevit?
Nabízí nám online svět příležitosti?
Zaměříme se na vybrané pojmy
týkající se kybernásilí a pomůžeme Vám
zorientovat se v pastích „na síti“.
Internet nemusí být hrozbou,
ale může být užitečným pomocníkem.
Právě orientace v nástrahách a možný
způsob, jak o nich s dětmi mluvit, může být
cesta k vytvoření bezpečnějšího prostředí.
Poradíme, jak na to!
Kdy: 27. 04. od 16:00 do 18:00

Nekrmte Časožrouta!
Cítíte se být občas zavaleni požadavky
a nároky nejen v práci, či ve škole,
ale i doma?
Potřebujete si utřídit myšlenky a stanovit
si priority?
Jste ochotni podrobit svůj typický den
pečlivé analýze, najít tak své Časožrouty
a naordinovat jim dietu?
Právě efektivnější plánování času může být
prvním krokem na cestě k větší spokojenosti
ve Vašem životě. Poradíme, jak na to!
Kdy: 11. 05. od 16:00 do 18:00

Více info na:
+420 724 468 593
info@triaspekta.cz
www.triaspekta.cz

S přihlášením neváhejte. Kapacita omezena!
Cena: 150 Kč / 100 Kč student
Registrace: na e-mailu info@triaspekta.cz
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