Mentoria empresarial no
ensino profissional

Um benefício para a
sociedade
A vida real é imensamente mais complicada do que os melhores livros
didáticos podem se descrever. Portanto, o programa de tutoria
SUPREME irá corresponder um aluno com um mentor. Com a ajuda de
cidadãos socialmente responsáveis, os alunos encontrarão o seu
caminho na vida, em nos seus estudos e na sua carreira.

Investigações mostram que a mentoria:

 Fortalece os adolescentes
 Cria pontes de capital social
 Contribui para a prevenção do abandono escolar.

Contactos equipa SUPREME Mentoring
team Holanda
Email: mpf@fcroc.nl
Website: www.supreme-mentoring.eu

Descobre mais sobre o
programa
Contacta a equipa SUPREME Mentoring

“Empowerment”

DEFINIÇÃO DE MENTORIA

Prevenção

Empreendedorismo

Mentoria é um relacionamento pessoal de desenvolvimento em
que uma pessoa mais experiente e mais bem informada (o
mentor) ajuda a orientar uma pessoa menos experiente (aluno).
O mentor tem o papel de conselheiro, guia, treinador, professor
e patrocinador.
• Um mentor atua como um modelo a seguir.
• Um mentor é um cidadão socialmente responsável.

A mentoria não é uma rua de sentido único. Ela não se destina
apenas para criar resultados positivos para adolescentes. O
princípio da reciprocidade é aplicável: um mentor também
aprende com seu mentorado.
As vantagens chave da mentoring para a sociedade são:
POR QUE DEVE A SOCIEDADE
ACOLHER A MENTORIA?

1. Fortalecimento dos adolescentes. Os resultados da pesquisa
mostram que a mentoria estimula o desenvolvimento
intelectual e emocional dos adolescentes, aumentando suas
habilidades escolares, habilidades sociais, auto-estima e
redes sociais. Ter um mentor ajuda os alunos a:
- Construir uma rede
- Desenvolver seu talento
- Liguar-se ao mercado de trabalho
- Desenvolver a auto-estima
- Capacitar-se
- Obter uma identidade profissional
- Integrar-se na sociedade
- Tomar decisões conscientes
- Obter uma percepção do mundo corporativo
- Sentir responsabilidade social
- Desenvolver suas habilidades de resolução de problemas
- Reconhecer as oportunidades nas empresas e na vida real.
2.

Cruzar capital social. Fala-se de cruzar capital social quando os
benefícios coletivos ou economicos são derivadas das conexões
que são feitas entre dois grupos sociais diferentes. A mentoria cria
tolerância, confiança e compreensão entre as diferentes gerações
e diferentes grupos sociais. Compreensão e respeito mútuo é
criado através da partilha de experiências de vida.

“Role models”

Mentoria Networking”
“

3. Ajuda a prevenir o abandono escolar. A mentoria provou
contribuir para a redução do abandono escolar no ensino e
formação profissionais. Devido à relação de orientação, os
orientandos aprendem a ver que o estudo e o trabalho
oferece possibilidades reais. Ficam motivados para
continuar em vez de desistir. Eles tomam decisões
conscientes para o seu futuro.
4. Desemprego jovem. A mentoria impede o desemprego dos
jovens, através do reforço da rede de adolescentes.
5. Cidadania Activa. Um mentor não é um profissional pago,
mas um voluntário. A mentoria estimula a cidadania activa.
Os resultados mostram que 35% dos mentores envolvidos
no programa de mentoria holandês nunca fez voluntariado
antes. Na Holanda, os projetos de tutoria são pioneiros em
estimular o trabalho voluntário. As questões sociais pode
ser (parcialmente) resolvidas com o compromisso civil, em
vez de excesso de confiança nos profissionais.

Descubra mais sobre o programa de mentoria. Contacte a equipa
de mentoria SUPREME.
Detalhes de contacto da equipa SUPREME Holanda
CONTACTOS

Mentorprogramma Friesland
P.O Box 45
8900 AA Leeuwarden
The Netherlands
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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