NEWSLETTER #2 . OUTUBRO 2020

Journey to Increase
your techniques of eMotional
Intelligence, digital awareness
and entrepreneurship lifestYle

Personal Trainer JIMINY
Depois do Manual de Autoajuda JIMINY, é o momento de desenvolver outra ferramenta
crucial neste processo de aprendizagem contínua - o Personal Trainer JIMINY
O processo de desenvolvimento de aptidões e competências é um
longo caminho. Este percurso de aprendizagem requer
ferramentas de apoio e de envolvimento, de forma a orientar o
percurso de aprendizagem e mensurar os objetivos definidos.
O Personal Trainer JIMINY é um formador pessoal digital
orientado por inteligência artificial para diagnosticar
necessidades individuais, assegurando e apoiando todo o processo
de aprendizagem e de requalificação.
O caráter inovador do projeto pode ser claramente constatado
pela moderna e eficaz metodologia de aprendizagem que a
parceria do projeto está a concretizar no sentido de apoiar o
público-alvo - adultos em situação de vulnerabilidade e
formandos adultos.

Este projeto (2019-1-RO01-KA204-063136) foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação
contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização
que dela possa ser feita.
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O percurso do JIMINY
DISSEMINAÇÃO
Como é sabido, a disseminação tem
um papel importante em cada ideia e
projeto. Caso não exista informação,
ninguém sabe o que está a ser feito
ou mesmo que a ideia ou projeto
existem.
Desde a última newsletter, em abril,
a contínua disseminação do projeto
JIMINY conheceu novos
desenvolvimentos.
Mesmo nas atuais circunstâncias
relacionadas com a situação global
devido ao COVID-19, a disseminação
tem sido constante e atualizada,
numa adaptação a uma realidade tão
diferente.
A página Facebook do JIMINY é
dinâmica e uma fonte de publicações
úteis que ilustram a missão e os
objetivos do JIMINY, com artigos
interessantes e relevantes sobre
inteligência emocional, consciência
digital e empreendedorismo.

Os artigos locais são também
uma
PARCERIA
fonte de informação e divulgação
relevante em cada um dos países da
parceria.
O primeiro artigo foi desenvolvido em
setembro, focando os principais
temas e desenvolvimentos do
projeto, tais como o Manual de
Autoajuda JIMINY, inteligência
emocional, consciência digital e
estilo de vida empresarial.

“A educação é um percurso, não
o destino.”
3.ª REUNIÃO DO PROJETO JIMINY
Com o contexto mundial pandémico
da COVID-19, a parceria da JIMINY
tem mantido uma cooperação online
regular, utilizando ferramentas
adequadas para se reunir
virtualmente, assegurando a
implementação prevista do projeto.

Esta é uma missão conjunta e
organizada entre os parceiros do
projeto, que contribuem com
múltiplas perspetivas para a
atualização da página.
Siga-nos
www.facebook.com/jiminy.erasmus
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