É um verdadeiro prazer para nós enviar-lhe este convite para
participar do Seminário Insight I Online, edição especial para
profissionais da Educação, na qual gostaríamos de contar com os
colaboradores desta Instituição.
Os tempos atuais em que vivemos têm nos exigido muito.
Especialmente dos profissionais da Educação, que se viram
confrontados com a adaptação à condições completamente
diferentes, não ensaiadas anteriormente, com expectativas pouco
claras dos diferentes fatores no processo educacional, sem contar,
muitas vezes, com os recursos necessários para isso, criando um
desgaste importante para eles.
Trujillo Sáez e colaboradores (2020) descrevem a situação em sua
investigação intitulada Panorama da Educação na Espanha, após a
pandemia da Covid-19 afirmando que:
“Ao mesmo tempo que os docentes expressam sua
responsabilidade com seus alunos, aparecem também muitas
respostas que manifestam a sobrecarga de trabalho, a necessidade
de conciliação da vida pessoal dos professores que, dedicados ao
trabalho de forma comprometida, sacrificam horas do seu dia para
servir seus alunos em detrimento de suas situações pessoais e
seus contextos familiares, muitos deles em situações complexas,
afetados pela pandemia ou por seu estado psicológico derivados
do confinamento”.
Ao mesmo tempo, as exigências oficiais e recomendações dos
protocolos internacionais de educação em situação de emergência
emitidos por organismos como Unesco, Cluster de educación, Save
the Children, entre outros, recomendam que os currículos
apresentados atendam tanto o aspecto cognitivo como o âmbito
emocional, já que a pandemia do Covid-19 afetou todos os níveis
da nossa vida.
O docente requer apoio e ajuda para cuidar de sua emotividade e
também da sua família, porque isso o permitirá ajudar melhor seus
alunos a lidar com suas emoções e de suas famílias, para evitar
lares com situação de violência intrafamiliar, abandono escolar por
desmotivação, sentimento de frustação, a solidão do aprendizado
virtual, entre outros...

Seminários Insight é uma organização internacional, com mais de
40 anos de trajetória, oferecendo seminários educativos de
crescimento pessoal e profissional. Mais de um milhão e meio de
graduados,
participaram
conosco,
obtendo
resultados
extraordinários e duradouros.

✓ O seminário será realizado pela plataforma ZOOM em um
formato de duas tardes/noites e um fim de semana entre os
dias 23 a 26 de Setembro, 2021.

✓ É um processo altamente participativo e vivencial.
A partir da pandemia da covid-19, transformamos a maneira como
oferecemos nossos seminários, estamos usando a tecnologia para
criar espaços de conexão e crescimento, em um ambiente
agradável de cuidado e respeito.

✓ Estarão participando profissionais da Educação de diferentes
cidades do país e será apresentado por um grupo de
facilitadores especialistas.
✓ Teremos um espaço limitado para somente 90 participantes.
✓ O valor normal do Insight I Online é UD$200 (duzentos dólares)
por pessoa, no entanto, estamos oferecendo um ótimo desconto
nesta edição especial para os educadores, R$398,00 (trezentos e
noventa e oito reais). Da mesma maneira, apoiamos as
Instituições que apostam em formar seus profissionais da
Educação, oferecendo condições especiais para grupos de 5 ou
mais participantes.
✓ As inscrições para este seminário podem se realizar diretamente
neste
link:
https://www.insightibero.com/insight-i-onlineprofissionais-da-educacao/

Nos Seminários Insight valorizamos a educação, consideramos que
é ela que pode mudar o mundo e reconhecemos que a maioria das
pessoas que se dedicam a esta profissão o fazem motivados pelo
desejo sincero de fazer uma diferença no mundo.
Acreditamos que é um bom momento para agradecer, honrar e
apoiar as pessoas que têm a tarefa de formar, em diferentes
âmbitos e modalidades.
Somos especialistas em apoiar as pessoas a desenvolver sua
inteligência emocional e criar bem-estar para eles e seu entorno.
É por isso que criamos uma edição especial do nosso Insight I
Online dedicado aos profissionais da Educação e da qual
gostaríamos de convidar a participar os educadores desta
Instituição

No caso, da Instituição estar interessada em concretizar a inscrição
de um grupo de profissionais da Educação, solicitamos que escreva
um e-mail para virtual@insightibero.com e através de uma
conversa com algum membro da nossa equipe, concretizaremos as
inscrições.
Agradecemos antecipadamente sua atenção e, esperando contar
com vocês no seminário, seguimos a disposição.

