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Progra

a Erasmus

Formação de Adultos KA1
Os docentes e técnicos qu’e pártici’
param em cursos de formação ao
abngo do Programa Erasmus + l<AI —
Formação de Muitos, durante o ano
letivo 2014-2015. realizaram cursos
semelhantes para os seus pares,
durante o mês de setembro. Esta
iniciativa leve como objetivo partiihar
e disseminar as práticas apreendidas
nos vários países europeus.
Uma das formações tinha como tituio
Uderança Estratégica - Liderança de
Equipas de Trabalho, dirigida a
esinituras intermédias de gestão
(coordenadores de departamentos e
de serviços) e, como objetivos, os
seguintes:
Dar a conhecer aos participantes a
dinâmica do processo da Eficiência
[fazer mais e melhor com os
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Multiplicação de resultados

mesmosl da ór,ganizaçào~ (gestão]. Foi uma sessão animada em que os parlicipantes trabalharam em grupo ç discutiram as temáticas abordadas de forma
enquanto processo centrado na a compreender as respetivas particularidades em.tunção do contexto da Ëtcoia Profissionai de Aveiro.
dinãmica de desenvolvimento das
PESSOAS e dos GRUPOS, e olhar o
desenvoivimento da organização
enquanto sistema social, onde os
comportamentos e atitudes das
pessoas são regulados pela dinâmica
reiacional, que se estabeiece entre os
pares;
• Sensibilizar para os entraves ao
desenvoivimento
organizactonal
assentes no relacionamento entre
pessoas e grupos:
• Compreender o fenómeno da
conflitualidade no contexto organiza
cio nai;
• Compreender a dinâmica da
resoiução de probiemas em função de
situações de conflito.
Por último, reahzaram-se mais duas sessões de partilha, dirigidas ao corpo docente e técnicos
dos serviços de apoio psicológico e orientação e educação especiai da EPA, no âmbito da participa
ção das professoras Tánia Moreira e Sónla Pichardo, na Formação internacionai “inspirlng Facilita’
tion, Teaching and Training” reahzada pela In Diaiogue — Leadershlp and organisational Develop
ment, em Copenhaga, Dinamarca, financiada também, peio Programa Erasmus + ‘ <AI — Forma
ção de aduitos. Assim, foram expioradas, em ambas as sessôes, práticas enquadradas na perspeti
va construtivista social e ferramentas para planificar e faclttar a mudança nos processos de apren’
dizagem. Foi, igualmente possivel a identificação e exploração dos elementos do diãiogo facilitador
e desenvoiveram-se exerctcios práticos, deforma a promover oportunidades para -olhar” e refietir
sobre a realidade escolar da Escoia Profissional de Aveiro.
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Outra das formações teve por base a formação transnacionai “inclusive Teaching and Training”,
beneficiada por dois eiemtntos da EPA, em Linz, Áustria, no âmbito do mesmo Programa e dirigida
a todos os professores da escola, sobre práticas inclusivas em sala de auia ou em contexto de
turma. Esta ação teve como principal objetivo uma reflexão sobre as boas práticas educativas no
que diz respeito à inclusão de aiunos com Necessidades Educativas Especiais. Durante a sessão,
promoveu-se a partilha de ideias, bem como métodos e estratégias a aplicar em contexto
turmalescoia.

r%

F~%

~t~$

~

La?cer... LaPc!r~

A paixõo de educar. Sempre.
A vida na escola’.
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