SEMINAR/WORKSHOP
NOIEMBRIE 2015

Basics for life
 Comunicare
 Leadership
 Eticheta și bunele maniere
 Abilități gastronomice
 Decorațiuni handmade

B-dul Regina Maria 32, et. 1
040125 București
(lângă piața Unirii)
Tel.: 0314180039
Mobil: 0731295838
E-mail: timona@timona.org
Proiectul educativ are o orientare creștină, cu sprijinul Opus Dei
(www.opusdei.ro), instituție a Bisericii Catolice fondată de Sfântul Josemaría
Escrivá de Balaguer (www.ro.josemariaescriva.info).

Pentru eleve de liceu, clasele a X-a, a XI-a și a XII-a și studente.

SEMINAR/
WORKSHOP

Program

WORKSHOPURI:

14 noiembrie
Conferință:

ALTE PROGRAME
ÎN CADRUL SEMINARULUI

Etichetă și bunele maniere

23 ianuarie:

”O dilemă; aparențe sau virtuți?”
Atelier practic de machiaj

5 martie:

”Cum să dobândesc o personalitate echilibrată și stabilă?”
Atelier de nutriție

14 mai:

”Cum să aleg facultatea?”
Atelier de tehnici de studiu

Pauză
Demonstrație: Home made happiness: Deserturi
21 noiembrie
Conferință:

Leadership

Pauză
Demonstrație: Home made happiness: decorațiuni handmade din hârtie
28 noiembrie
Conferință:

Comunicare—Vorbirea în public

WEEKEND LA VIENA (22-24 APRILIE 2016)
Pentru un număr limitat de persoane există posibilitatea de a călători la
Viena. Scopul zilelor petrecute acolo este să ne implicăm în programul
obișnuit de muncă al profesioniștilor la Berufsbildungszentrum
Währing (centru de formare profesională
hoteliere) și să cunoaștem orașul impăraților.

Pauză
Demonstrație: Home made happiness: Deserturi

în domeniul serviciilor

Cost: biletul de avion; cazarea și masa se asigură în cadrul unității în
schimbul unei taxe modice (30 EUR).

Fiecare ședință se ține între orele 10 si 12.30 la Centrul Timona
Elevele și studentele vor primi o diplomă de participare la seminar.
Taxe: 100 RON dacă se plătește totul odată sau 40 ron/sesiune.

Inscriere la seminar:
începând cu data de 5 octombrie
2015 până la data limită de 30
octombrie prin mail sau telefon.

Criterii de alegere:

Prezență la seminar și implicare constantă

Predarea unei scrisori de motivație până în 1 decembrie

Participarea la programe de voluntariat organizate de Timona

BURSE:
lună de practică în cadrul unui centru de conferințe în domeniul serviciilor
din Austria, Spania și Irlanda.Pe lângă dobândirea unor abilități practice în

Subiectele prezentate la seminar sunt inspirate dintr-un congres internațional care se
desfășoară anual la Roma: Incontro Romano (www.incontroromano.it). Anul 2016 are
ca tema: ”The power of service: Home made happiness”

domeniul serviciilor, persoanele selectate vor avea posibilitatea de a
exersa o limbă străină alături de autohtoni și de a cunoaște o altă cultură.
Mai multe informații la Centrul Timona.

