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Action Cards JIMINY
As Action Cards do JIMINY estão a caminho!
Um conjunto de 42 Action Cards foi produzido pelos parceiros do
projeto JIMINY e em breve estará disponível na plataforma de
aprendizagem do projeto. As Action Cards são atividades práticas
que servem de apoio ao desenvolvimento de competências.
Depois de o Personal Trainer JIMINY - um formador digital
orientado por inteligência artificial - diagnosticar as necessidades
de aprendizagem individuais, os formandos recebem um plano de
aprendizagem personalizado, no qual as Action Cards
desempenham um papel central no desenvolvimento das
competências identificadas.
Os temas das Action Cards estão relacionados com os 7 módulos
do Manual de autoajuda JIMINY e entre eles há uma ampla gama
de atividades, como, por exemplo, ler expressões faciais e
linguagem corporal, desenvolver conteúdos multimédia, criar
oportunidades na vida pessoal e profissional ou como usar
técnicas de mindfulness.
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA204-063136. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação
não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com
as informações nela contidas.
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O percurso do JIMINY
MANUAL DE AUTOAJUDA JIMINY

AÇÕES DE FORMAÇÃO
Com quase todos os resultados do
projeto prontos, os parceiros estão a
começar a preparar as suas ações de
formação em que testarão os
materiais desenvolvidos.
As ações de formação serão realizadas
por cada parceiro nos seus respetivos
países. No total, abrangerão 140
formadores - 20 por país - e o mesmo
número de formandos.

O Manual de autoajuda JIMINY é um
dos principais resultados do projeto
JIMINY
e
já
está
disponível
gratuitamente na nossa plataforma de
aprendizagem online.
O manual é apresentado no formato
de um flip book e também se pode
fazer o seu download. Atualmente,
está disponível em inglês e,
brevemente, estará disponível nos 6
idiomas da parceria: português,
espanhol, italiano, romeno, grego e
polaco.

As apreciações dos participantes
nestas ações serão reunidas num
relatório e as potenciais sugestões de
melhoria dos materiais de formação
serão analisadas e implementadas.
REUNIÕES VIRTUAIS DE PROJETO
Entretanto, a parceria do projeto
JIMINY realizou reuniões online em
Janeiro e Fevereiro, para continuar a
garantir a implementação atempada
do projeto e com resultados de
elevada qualidade.

Os parceiros também estão a
desenvolver planos de formação para
capacitar formadores e ajudá-los a
implementar os conteúdos do Manual
de autoajuda JIMINY.
Clique na ligação abaixo para aceder
ao Manual.
https://jiminy.erasmus.site/handbook/
Projeto n.º 2019-1-RO01-KA204-063136. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um
aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.
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