Evento realizado por C. E. Francisco de Paula Vítor e S. E. Bezerra de Menezes – Lambari (MG) – Out/2014

Mapa mental “A Comunicação na Casa Espírita”
Pontos:
- Conceitos de comunicação
- Somos produtos da comunicação que vivemos
- Não dá para não comunicar
- Comunicação e solidão, Dificuldades de comunicação
- Comunicar bem é... E também é...
- Elementos da comunicação
- Contextos comunicativos e Tipos de comunicação
- Comunicação pessoal, interpessoal e organizacional
- Predicados do bom comunicador
- Comunicação eficaz
- Informações demais, absorção de menos
- Saberes essenciais do comunicador
- Em busca das competências, CHA, Tipos de inteligência
- Inteligência emocional, Equipes, Aprender a aprender
- Pensamento, sentimento e vontade – Energia Mental
- Cérebro racional e Cérebro emocional
- Problemas e barreiras no processo de comunicação
- Percepção, processamento interno, influências
- Crenças e Valores, Repertório, Modelo mental, Feedback
- Janela de Johari, Hierarquia Maslow e Escala de Scheller
- Desafios e novos caminhos da comunicação
- A didática de Jesus
- Escutar e ouvir, 5 principais habilidades de comunicação
- Evolução do processo de conhecimento
- Os quatro Pilares da Educação (UNESCO)
- Os 7 saberes necessários à educação do futuro (Morin)
- Dez novas competências para ensinar (Perrenoud)
Objetivo: Desenvolver competências
-Ouvir, conhecer-se, expressar-se
-Habilidades avançadas (Linguagem
corporal, Paralinguagem, Metamensagens,
Agendas ocultas, Esclarecer a linguagem)

-Habilidades
de
comunicação
interpessoal, familiar e social
- Falar, apresentar-se em público
- Negociar, influenciar, dirigir reuniões
- Coordenar equipes e grupos
- Entrevistar, ser entrevistado
Saberes essenciais:
Selecionar o que ler
Saber como ler (níveis)
Saber compreender o que ler
Saber reter o que ler
Saber explicar o que ler
Saber transmitir o que ler

Org. por: A. C. Guimarães

Programa do Ciclo de Estudos
- A Comunicação na Casa Espírita – Visão

Apresentações PPT
1º. Ciclo Introdução

Tópicos importantes para o divulgador espírita
- O Centro Espírita como casa de estudos e caridade
- Missão dos líderes espíritas
- Tolerância espírita
- Aprender e conviver em grupo
- Compromisso com a fé espírita
- Mensagem de Humberto de Campos
- Mensagem de Francisco de Paula Vítor
- Mensagens de Allan Kardec

Geral do tema (1º. Ciclo – Introdução)

- O expositor espírita
- O atendente espírita
- O instrutor espírita
- O evangelizador espírita
- O dirigente espírita
- Planejamento e elaboração de palestras
- Preparação de materiais didáticos
- Aprendizagem em grupo
- Preparação de eventos
- GIC Espírita
- Redação na Rede

- A Comunicação na Casa Espírita:
Visão Geral do tema

- GIC e Doutrina Espírita
- Site APRENDIZADO ESPÍRITA
- Falar em público – Uma apresentação
modelar de Vladimir Nabokov

BEZERRA DE MENEZES/CFN 2011

Hospital?

A casa espírita não é apenas uma escola
de inteligência que nos ajuda a pensar, mas
acima de tudo um cibório de almas, em que
podemos e devemos irmanar os nossos
ideais em Jesus.

Escola?

Missão dos
Divulgadores Espíritas

Teoria da
Comunicação

Conceitos de
comunicação

Dimensões da
Comunicação:
Espiritual,
emocional, corporal,
vocal e intelectual

As habilidades de
comunicação da liderança
- Interpessoal
- Saber ouvir
- Persuadir/motivar
- Apresentação
- Comunicação pequenos grupos
- Saber aconselhar/ensinar
- Conduzir entrevistas
- Gerir conflitos
- Saber escrever
- Saber ler

Templo?

Façamos, assim, de nossa instituição, ainda
e sempre, a oficina “viva” da caridade e do
amor, de trabalho e de estudo, a fim de que
o Senhor aqui nos encontre por
instrumentos fiéis...

O que é o Centro
Espírita?

A COMUNICAÇÃO
NA CASA ESPÍRITA

Gestão da informação e
do conhecimento (GIC)
espírita?
Evolução do Conhecimento:
Dados  informações 
conhecimentos  sabedoria

Informar-se, manipular dados
(notícias, imagens, mensagens),
ruminar tudo isso, esforçandose para compreender,
relacionar, aplicar e
transformar em conhecimento
prático e útil

FRANCISCO DE PAULA VÍTOR/Chico Xavier

Atividades de
Comunicação
Diferentes formas
de abordagem e
exposição

Habilidades de
comunicação

No mundo de convulsões da
hodiernidade não há lugar para o
temor, para a timidez, para a
ausência de decisões. Todo o
espaço que os bons espíritas
deixarem vagos será preenchido
pelos atrevidos que tomam a espada
da luta para denegrir, para ceifar
vidas e ideais.

Difusão Doutrinária
Recepção, Triagem,
Atendimento Fraterno

Diferentes formas
de comunicação:
interna e externa
ao Centro Espírita

Qual é o públicoalvo do
Espiritismo?

Dirigentes, trabalhadores
e frequentadores
Site Aprendizado Espírita
Informações e técnicas para estudar,
ensinar e divulgar o Espiritismo
- Estudo Pessoal do Espiritismo - EPE
- Aprendizado Didático de Espiritismo – ADE
- Técnicas de Ensino e Aprendizagem – TEA
- Gestão do Conhecimento Espírita – GCE
- Formação de Formadores Espíritas - FFE

Arte: pintura,
teatro, cinema

Jornais, revistas,
boletins, publicidade
Mural, cartazes,
banners, mensagens,
fôlderes

Reuniões: palestras,
estudos, eventos,
evangelização,
mediúnicas, cursos de
formação
(evangelizadores,
instrutores, formadores)

Mídia impressa:
Entrevistas,
releases, artigos,
teses, ensaios,
livros, bibliotecas,
clube do livro,
feiras, livrarias

Mídia eletrônica:
Internet, sites, emails, blogs,
Facebook, Tweeter,
e-books, linkoteca,
revistas e jornais
eletrônicos, EAD
Audiovisuais:
Rádio, Rádio WEB,
TV, CD, vídeos,
telefone, videoteca,
palestras e cursos
virtuais

Canais de comunicação e documentação internos à instituição:
Quadro de avisos, programas, listas de e-mails, endereço eletrônico corporativo, intranet,
fóruns de discussão, memórias de reunião, boas práticas, lições aprendidas, informações
cadastrais, vídeos Youtube, WhatsApp, Recursos do Google Drive

