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FÓCO EM : 
CRIAÇÃO DE E-MÓDULOS NA BÉLGICA

40 E-MODULES : esse é o objetivo principal do projeto Migrantech! Os e-módulos têm uma

duração de 3 horas cada um e são dirigidos à aprendizagem e desenvolvimento de

competências transversais para o emprego de migrantes e refugiados. Dividimos o trabalho nos

4 parceiros. Assim, Familles du Monde asbl criou 10 deles. Aqui fica um olhar mais atento à sua

metodologia e ao conteúdo dos seus módulos.

METODOLOGIA
O tema dos módulos onde foi escolhido pela
experiência da organização. No caso de Familles du
Monde asbl, a nossa experiência é no campo da
migração, saúde mental e competências
transversais.

Após decidir os temas dos módulos em Outubro de
2021, Familles du Monde iniciou um longo período
de investigação. É importante, ao criar um curso,
ser informado em pormenor sobre o tema do curso.

Os membros da equipa subscreveram outros
módulos online e cursos online sobre como criar e-
módulos. Tiveram sessões na biblioteca, utilizaram
a biblioteca universitária online ou livros que
tinham na sua posse.

Em seguida, estruturaram a informação. Começaram
a escrever o conteúdo. Voltaram a estruturar o
conteúdo. Corrigiram a forma de escrever para que
fosse fácil de traduzir e fácil de compreender para
todos. Criaram questionários de auto-avaliação.
Tiveram também sessões em conjunto para
aprender a utilizar a plataforma. Carregaram o
conteúdo e começaram a criar imagens, esquemas,
etc., para o tornar mais atrativo e compreensível.
Finalmente, tiveram diferentes sessões de
verificação e correção dos últimos detalhes, em
preparação para a fase de testes!

Familles du Monde tem trabalhado de
várias maneiras :
- individualmente
- por par em distância (dois telefones e um
documento partilhado!)
- por par, presencialmente
- em grupos maiores
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PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 1 :

TRABALHO DE EQUIPA 1 :
Ouvimos falar muito da importância e das vantagens do
trabalho de equipa, mas nem sempre sabemos o que isso
significa! Neste primeiro módulo faremos uma viagem
pelos conceitos básicos e elementos básicos do trabalho
de equipa: como construir confiança, lidar com conflitos,
responsabilidade, compromisso e conseguir alcançar os
resultados. O trabalho de equipa tem de ser construído a
partir das raízes!

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 3 :

PENSAMENTO CRÍTICO : 
O pensamento crítico é um conceito muito grande. Neste
módulo, tentamos entendê-lo como uma ferramenta e uma
capacidade para melhorar a precisão da nossa forma de
trabalhar. Desenvolvemos dois métodos principais para
aprender a ser crítico ao receber informação, preparar o nosso
trabalho, interagir com as pessoas, ou na resolução de
problemas. Mais uma vez, é proposta uma auto-avaliação para
se situar nesta competência básica e identificar os pontos
fracos.

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 5 :

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 2 :

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 4 :

MINDFULNESS NO TRABALHO:

TRABALHO DE EQUIPA 2 :
Depois do básico, os detalhes: o que é a liderança? O que é
liderança? O que é que faz de um líder um líder? E sobre os
outros membros : que papéis existem numa equipa? Vemos
também as diferentes etapas do trabalho de equipa,
identificando os elementos-chave e aprendendo a melhorá-los
e a passar à etapa seguinte. Finalmente, vemos diferentes
ferramentas para avaliar o trabalho de equipa, antes de avaliar
as nossas próprias capacidades e identificar os pontos a
melhorar!

PENSAMENTO LÓGICO :
Tal como as anteriores, temos uma grande e complexa
habilidade. Então, o que significa o pensamento lógico? Quais
são os diferentes tipos de pensamento lógico que existem?
Quais são as diferentes formas de estruturar o pensamento
lógico? E depois : a árvore dos problemas : como é que
funciona? Quais são os passos para utilizar esta técnica? O
módulo completo aborda conceitos básicos e exercícios
comentados, explicando os passos a dar ao fazer testes de
raciocínio lógico.

E-MODULES - FAMILLES DU MONDE ASBL

Brief description

 Sinto-me stressado com o futuro e não consigo deixar
de pensar no passado. Como posso lidar com isso? Este
e-módulo irá apresentar-lhe a Mindfulness, um tipo de
técnica que o ajuda a lidar com o stress e as emoções
em qualquer contexto ou ambiente. Compreenderá as
suas emoções, stress e receberá algumas
ferramentas/estratégias para lidar com o stress!

O que é a saúde mental? Como posso avaliar a minha
saúde mental?
Comecemos por compreender o que é a auto-estima e
quais são as nossas emoções!
Este módulo é o primeiro se uma série de 5! Vamos
entrar numa viagem de descoberta de nós próprios,
tomando consciência do nosso processo de adaptação
num processo de migração.

Este 2º módulo dar-lhe-á acesso a conceitos-chave! Estes
permitir-lhe-ão aprofundar o tema da saúde mental no
trabalho no contexto da migração.
Falaremos de stress, migração, o processo migratório, ...
Esta viagem para se compreender a si próprio permite-
lhe compreender e melhorar a sua saúde mental no
trabalho!

Agora, qual é o processo de adaptação? O que é que
isso implica? Como é que está relacionado com a saúde
mental ?
Os diferentes aspectos e partes deste processo, tais
como família, cultura, estatuto social, integridade, etc.,
são definidos nestes módulos. E também se obtêm
algumas estratégias para enfrentar as dificuldades que
podem surgir!

O processo de adaptação tem 12 características. 
Mas quais são essas características? Como estão
presentes na nossa vida quotidiana ou no trabalho? 
Iremos vê-las primeiro do ponto de vista do migrante.
"Estou grato por estar aqui, mas mesmo assim, não estou
feliz", porque é que me sinto assim? Como é que a
minha identidade muda e porquê? Quais são os impactos
para os meus filhos, a próxima geração? E muito mais...

Quem teria pensado que este processo e estas características
também dizem respeito aos que não se mexeram? 
Como é que essas características se aplicam às pessoas que
não se deslocaram? É diferente dos migrantes? 
Recordamos este aspecto da migração: diz respeito tanto aos
migrantes como aos não migrantes. Cada ponto de vista tem o
mesmo valor. Este e-módulo conclui a série sobre o processo
de adaptação e saúde mental! 


