
25.09.2014

Objave v poročilu:

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

MED.OVER.NET 1

Poročilo
medijskih objav



1

24.9.2014 www.eposavje.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Predavanje Vpliv interneta in medijev na razvoj otrok

Vsebina: V četrtek, 9. oktobra ob 19. uri v Kulturnem domu Krško pripravljajo brezplačno predavanje v 
okviru cikla predavanj Pot do sreče obstaja z naslovom Vpliv interneta in medijev na razvoj 
otrok in mladostnikov.

Avtor: ePosavje

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET
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Ostale novice Voden ogled mestnih znamenitosti v Brežicah Išči

Povej naprej

Domov Ostale novice Predavanje Vpliv interneta in medijev na razvoj otrok

Predavanje Vpliv interneta in
medijev na razvoj otrok

Objavljeno 09 53 24.09.2014 Avtor ePosavje

V četrtek 9. oktobra ob 19. uri v Kulturnem domu Krško
pripravljajo brezplačno predavanje v okviru cikla
predavanj Pot do sreče obstaja z naslovom Vpliv
interneta in medijev na razvoj otrok in mladostnikov.

Gost bo Damijan Ganc. Z razvojem svetovnega spleta in socialnih omrežij se je korenito spremenil način

življenja in tudi medosebne komunikacije. V predavanju bomo odkrivali kako te spremembe vplivajo na

razvoj otrok in mladostnikov. Kako mladim pomagati da bodo izkoristili prednosti sodobne tehnologije
hkrati pa se bodo znali izogniti njenim pastem

Kako oblikovati življenje družine da bodo za otroke in mladostnike odnosi ostali privlačnejši od bega v

virtualni svet Trgovski centri so tako polni mamljive ponudbe da je že obisk trgovine z in za otroka lahko
zelo naporen. Internet mladim ponuja na tisoče zanimivih strani in preko socialnih omrežij sklenejo na

stotine prijateljstev. Mediji povprečnemu dekletu dnevno ponudijo nekaj sto predlogov za izboljšavo
njihovega telesa.

Kaj pa je za mladega resnično pomembno Kako naj izbira da se v tej poplavi ne utopi in ohrani samega
sebe Otroci in mladostniki bolj kot kadarkoli potrebujejo Vzgojo za izbiro pomoč pri odkrivanju oz.
oblikovanju temeljnih vrednot ki jim bodo lahko samozavestno sledili.

Še več novic iz Posavja

Voden ogled mestnih
znamenitosti v Brežicah

Obnovljena OŠ Velika Dolina
svečano predana namenu

Foto arhiv ePosavje
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Predavanje Vpliv interneta in medijev na razvoj otrok

ePosavje

SPLETNI ČLANEK

http://www.eposavje.com/on/18447-vpliv-interneta-in-medijev-na-razvoj-otrok.html

www.eposavje.com

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=bf129d26-cab8-4ddf-bf1e-fdb215df9b67412634881
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Tweet

Kartuše in tonerji  največja ponudba v Posavju
Največja izbira poceni kartuš in tonerjev v Posavju. HP
Canon Xerox Lexmark in ostale blagovne znamke.
www.enakupi.com

GOSTILNA SENICA Senovo

Priporočamo se za skupinska naročila ob različnih priložnostih.
Ponudili vam bomo širok izbor Mehiške kuhinje jedi z ražnja
gostilnasenica.si

Registracija domen že od 18.90 naprej
Registracija domen .si .com. .org .net in ostali priljubljenih
domenskih končnic v le nekaj korakih. Preveri še danes
www.1ainternet.com

Oglasna mreža ePosavje.com  059064200 oglasevanje eposavje.com

Voden ogled mestnih
znamenitosti v Brežicah

Obnovljena OŠ Velika Dolina
svečano predana namenu

Predavanje Vpliv interneta
in medijev na razvoj otrok

Popis škode po vodni ujmi
tudi v občini Krško

ePosavje.com
7.162Všeč mi jeVšeč mi je

Vreme v Posavju
944Všeč mi jeVšeč mi je

Šport v Posavju
940Všeč mi jeVšeč mi je

Kultura v Posavju

211Všeč mi jeVšeč mi je

Dogodki v Posavju
977Všeč mi jeVšeč mi je

Šole v Posavju
329Všeč mi jeVšeč mi je

Kronika v Posavju
1.328Všeč mi jeVšeč mi je

Gospodarstvo v Posavju
210Všeč mi jeVšeč mi je

Vaše ime

Vaš epoštni naslov

Dodaj komentar

Všeč 0Všeč mi jeVšeč mi je

O teh in podobnih vprašanjih bo 9.10.2014 ob 19.00 v klubu KD Krško skupaj s starši starimi starši učitelji
in vzgojitelji svoje izkušnje delil zakonski in družinski terapevt Damijan Ganc vodja programov Družinski
center Sevnica in Terapevtski center Zaupanje ter moderator foruma Partnerska in družinska
posvetovalnica na Med.Over.Net.

Pot do sreče obstaja

Zadnje iz kategorije

Komentarji 0

Vabljeni k sodelovanju

Skupaj komentarjev Prikazanih

Povej svoje mnenje

Uredništvo spletnega mesta ePosavje.com ne odgovarja za vsebino objavljenih komentarjev.
Pridržujemo si pravico do zavrnitve objave oddanega komentarja. Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.

Prosimo za strpno debato

Popis škode po vodni ujmi tudi v
občini Krško

Z razstavo zaključek Poletnih
večerov v parku

35 let Doma upokojencev
Sevnica

KAJ SMO KLIKALI POSAVCI

Kandidati za župane Krško
Brežice Sevnica Kostanjevica

POPLAVE V POSAVJU Nedelja
ponedeljek FOTO

POPLAVE V POSAVJU Petek sobota
FOTO VIDEO

Na Savi pri Mostecu utrgalo brod je
pod nadzorom FOTO

Kako do nas

ePošta info eposavje.com

Facebook ePosavje na Facebooku

Twitter ePosavje na Twitterju

Google+ ePosavje na Google+

Prijavi se na enovice

Vpišite vaš elektronski naslov in stisnite Prijava.
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