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16 de Dez de 2019
2 minutos para ler

UpToYou: Capacitação
Internacional em
Educação em Macaé

Foto: UpToYou: descubra um modo diferente de crescer a partir das suas
emoções.
No próximo mês, dia 20 de janeiro de 2020, iniciaremos pelo 3º ano
consecutivo, um curso educacional, vindo diretamente da Universidade de
Navarra, na Espanha, para a cidade de Macaé, chamado UpToYou.
O UpToYou está presente em alguns países da Europa e da África; e
chegando na América Latina, além do México, no Brasil, na cidade de MacaéRJ.

Foto: Ministrante da formação, Dr. José Víctor Orón Semper vem ao Brasil no
3º ano consecutivo.
Quem ministra a formação é o Dr. José Víctor Orón Semper, nascido em
Valência, residente em Navarra; Ph.D. em Educação e Psicologia, diretor do
programa e pesquisador do instituto Mente-Cérebro na Espanha; mestre em
Neurociência e Cognição pela Universidade de Navarra; professor do Ensino
Médio Obrigatório e Bacharelado; autor do programa UpToYou, projeto de
educação emocional de adolescentes.
O UpToYou é uma nova forma de pensar e educar que percebe as emoções
como informações a respeito de nossa complexidade humana e que busca
estabelecer melhores relações entre seres humanos. Dessa forma, podemos
ajudar as crianças e jovens a vencerem os desafios de cada etapa da vida
ajudando-os a crescer como pessoas.

Foto: Turma de 2019 no encerramento do 2º módulo.
As pessoas que já fizeram a formação garantem que entram com uma visão
que utilizavam a muitos anos e ao final essa visão modifica dando novos
horizontes. E essas mesmas pessoas irão fazer novamente pois você descobre
uma maneira de olhar aquela situação do seu dia a dia.

É um curso de aspecto científico e filosófico que traz reflexões de como
estamos educando nossos filho(a)s e aluno(a)s. Para quem tem interesse em
melhorar como educador e deseja tomar uma ação concreta para tal
conhecendo o programa, basta enviar um e-mail para
uptoyoubrasil@gmail.com. Restam poucas vagas e já há pessoas de outros
países que virão participar do curso.
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail
uptoyoubrasil@gmail.com ou pelos telefones (22) 98811-7051 | 98817-3637.
* Texto elaborado por Mayko Petersen/Equipe UpToYou Brasil/Fotos:
Patrycia Vieira/Pascom Santo Santo Antônio.

