“Role models”
Actividade
‘Entrevistarápida
mentor/aluno

Mentoria Networking

A fim de encontrar o equilíbrio correcto entre mentor e aluno, a equipa de tutoria
SUPREME pode organizar sessões de entrevista-rápida. O objetivo da atividade é criar um
ambiente informal onde os potenciais mentores e orientandos se podemencontrar.
Esta actividade destina-se a criar um ambiente informal, tanto para o mentor e aluno para
encontrar o par certo. Para alunos organizarem a primeira reunião com seu (potencial)
mentor pode às vezes ser um pouco sem saída. Para quebrar o gelo e tirar todos os limites
que possam existir, podem ser organizados 'entrevistas-rápidas', sessões num ambiente
informal. Esta abordagem é atraente e divertida para mentor e aluno e garante várias
compatibilidades certas!

Recursos: 2 horas ǀ 1 organizador de entrevistas-rápidas ǀ 10 potenciais mentores ǀ 10 potenciais mentorados ǀ
Etiquetas com nomess ǀ Ambiente informal (café) com pelo menos 10 mesas ǀ Gongo

Passo 1) Prepare local para entrevistas Encontre um adequado (na escola) café ou cantina e preparar 10 (dependendo do
tamanho do grupo) conjuntos de mesas com duas cadeiras. Alinhá-las num círculo. Certifique-se que o ambiente é
atraente e informal (música, refrigerantes, etc).
Passo 2) Faça introdução à atividade entrevista-rápida Explicar o objetivo da atividade e as regras do jogo. Objetivo é
encontrar a combinação certa entre mentor e aluno. Isso será feito ligando orientandos e mentores. Mentores vão-se
sentar em um dos lados da mesa. Após os orientandos ouvirem o gongo, eles escolhem o mentor querem falar e sentamse na cadeira vazia na mesa. Depois de 5 minutos eles vão ouvir um gongo, isso significa que eles têm de trocar de lugar.
O objective do aluno é falar com tantos mentores quanto possível. Os alunos são livres de escolher com qual mentor
querem falar.
Passo 3) Peça aos mentores para tomarem o seu lugar Todos os mentores terão lugar num dos lados das 10 mesas (por
isso um Mentor por mesa).
Passo 4) Toque o gongo! Toque o gongo a cada 5 minutos (mais ou menos) e certifique-se que cada aluno encontra um
mentor. Círcule em volta para ter certeza de que as conversas não vacilam. Ajude as pessoas, colocando questões,
sugerindo tópicos de conversação, etc Dica: Use cartões com declarações para começar a conversa. Faça quantas rondas
achar necessário.
Passo 5) Encerramento da atividade Feche a atividade entrevista-rápida agradecendo a todos pela sua participação
activa, recapitulando sobre a atividade e mencionar alguns fatos interessantes da atividade. Obrigado especialmente aos
mentores pela sua participação. Os mentores podem sair. Os alunos são convidados a ficar.
Passo 5) Discussão geral com alunos Pergunte aos alunos sobre a sua experiência com a entrevista-rápida. Pergunte-lhes
se eles encontraram uma correspondência e se sim, fazerem o seu top 3 numa lista.
Passo 5) Faça a correspondência Após a atividade faça um inventário sobre a escolha dos orientandos. Analise isso e faça
as correspondências com base nas preferências do aluno. Contacte o mentor e organize o primeiro encontro.
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