Atualização do Treinador
20 de setembro de 2021
●

Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Nosso relatório anual, e marque seus
calendários para o TTEC e um webinar gratuito sobre pedagogia.

●

Último Relatório Anual da KRI - Você pode acessar o relatório anual da KRI para o período
de julho de 2020 a junho de 2021 aqui.

●

Lembrete - As reuniões do TTEC serão realizadas em breve. Qui, sex e sábado, 28, 29 e 30
de outubro. Haverá (pensamos) 3 propostas - uma discutida a cada dia. Haverá duas pistas
a cada dia para, assim esperamos, acomodar todos os fusos horários.

●

Como os adultos aprendem melhor? Torne-se um Treinador Melhor com Dicas de
Pedagogia Fácil. A KRI está oferecendo um webinar gratuito de uma hora no dia 11 de
novembro às 17h00, horário da Europa Central (11h00 em Nova Iorque, 13h00 em Belo
Horizonte). É valioso para nós, instrutores, parar e refletir de vez em quando sobre nosso
próprio ensino. Quer sejamos estagiários ou instrutores experientes, cada um de nós tem
perguntas sobre pedagogia - a forma de ensinar. Como isto poderia ser ensinado mais
efetivamente, como aumentar a interação, como trazer algo novo, como ganhar confiança,
como ser mais inclusivo? Se nós mesmos somos alunos para toda a vida, também temos a
oportunidade de ser treinadores capacitadores capacitadores. Nesta sessão de discussão,
você terá novas idéias para ensinar sobre os treinamentos L1. Haverá espaço para
perguntas relacionadas à pedagogia e ao compartilhamento das melhores práticas. O
evento será organizado por Jagat Prem Kaur da Finlândia, que é um educador adulto
profissional e um treinador profissional. Para participar, basta abrir este link de zoom no
horário correto: https://us02web.zoom.us/j/82622886146.

●

Carta de Atualização à Comunidade emitida pela Just Outcomes - Como lembrete, você
pode se inscrever no site de Reconciliação Compassiva, que está disponível em vários
idiomas, para receber atualizações regulares por e-mail sobre este processo. A atualização
(postada na seção Notícias) a partir de 3 de setembro, inclui convites para vários workshops
gratuitos (Treinamento de facilitação de círculos, Uma introdução à Justiça Restaurativa) e
sessões de perguntas e respostas.

●

Vendas de Fim de Temporada de Verão - Conte a seus alunos sobre os grandes descontos
que estamos oferecendo este mês na Loja da Fonte. Livros com descontos entre 20 e 30%,
DVDs e CDs com 40% de desconto, e 20% de desconto nos óleos Soothing Touch e Canecas.
Clique aqui para todas as ofertas especiais.

●

Descontos especiais para treinadores nestes próximos workshops on-line! Em serviço,
curamos os seguintes cursos de E-Learning com códigos de desconto especiais de 15-20%
de desconto para TODOS os membros da Academia:
○ Elementos e Alquimia
○ Yoga da Interseccionalidade
○ O Poder do Umbigo

* Tradução feita com a versão gratuita do tradutor www.DeepL.com/Translator

