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Espaço Escoaa Profissional de Aveiro
Formação em Ferramenta Enneagram Erasmus
Educação de Adultos Mobilidade Individual
-

+

—

Integrado no Projeto ERASMUS e na
qualidade de entidade parceira da
AEVNEPA. a AlDA, representada
por dois colaboradores participou,
recentemente, numa ação de forma
ção sobre Erteagrama, realizada em
Palermo, Itália, com a duração de 25
horas,
O objetivo da participação visou a
apreensão de técnicas e ferramentas
que pudessem ser aplicadas em
diversos contextos, com ênfase no
contexto de sala de aula e empresa
rial e, posteriormente, a dissemina
ção na comunidade

Participaram neste curso IS pesso
as oriundas de 4 países, para além
de
Portugal,
nomeadamente
Croácia. Finlândia, Inglaterra e
Turquia.
O ENEAGRAMA é um sistema de
análise de comportamento que nos
leva a uma das mais profundas
perceções sobre o ser humano. E
uma ferramenta de nove orientações
que nos permite fazer uma introspe
ção relativamente ao “Verdadeiro
EU”. numa perspetiva de que só
quando nos conhecemos bem e
reconhecemos quem nos rodela,

é que podemos ter relações mais - equilibradas e aproveitamos o melhor
de cada um.
Na dinamização da formação foram
etetuados trabalhos de grupo.
O principal objetivo foi promover o
conhecimento e experiência entre os
diversos participantes e adoção das
melhores estratégias para a resolução
de situações-problema / desafios
atendendo á personalidade de cada
um. Com a dinamização de grupos fói
possível ao formador avaliar o personalidade, Enneagrama, cada um tamentos evidenciados ao longo dos
comportamento individual e, após a conseguiu conhecer-se melhor, trabalhos da semana
elaboração do teste dos 9 tipos de
refletindo sobre as atitudes e compor

Mais Jovens em áreas das Engenharias e das Tecnologias
Primeira reunião do projeto ERASMUS + KA2 PARCERIAS ESTRATEGICAS
-

Realizou-se em Bilbao, Espanha, a
1’ reunião do projeto de parceria,
no âmbito do Programa Erasmus +
- Ação Chave 2. intitulado ‘Engineer
for the Future - Engine4F’. Este
projeto conta com 10 parceiros
diferentes de seis palses:
AEVNEPA, Universidade de Aveiro,
Ordem dos Engenheiros, ITIS ‘E,
MaUel’, Urbino, Itália, Pragma
Engineering srI, Perugia, Itália,
Tallinna Polütehnikum, Estónia,
Politeknika lkastegia ‘t’xorierrl,
Deno, Espanha, Apopsi Iniormation
Technotogy, Consulting & Training
Services SÃ, Piraeus, Grécia.

EDEM - Greek Women’s Enginee
ring Association, Atenas, Grécia e a
universidade NUP - NEAPOLIS
IJNIVERSITY. de Pafos. Chipre,
revelando-se uma parceria estraté
gica e fone.
Com este projeto, a parceria preten
de promover e tornar mais atrativo o
ensino e a aprendizagem das
disciplinas denominadas STEM
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática) e chamar a atenção
para a importáncia da Engenharia.
na vida da sociedade e do mundo,
promovendo desafios e oportunida
des de uma carreira, nesta área.

—

Nesta primeira reunião de apresenta
ção dos parceiros e respetivas institui
ções, foi notório o interesse de todos
pelo desenvolvimento, com sucesso,
deste projeto e a motivação com que
todos se responsabilizaram no desen
volvimento de todas as atividades
previstas no mesmo.
A próxima reunião será reatizada em
Atenas, Grécia.

ENGINE4F

