Role models

Mentoring Networking

Workshop
‘Fatores de
sucesso
comuns na
Mentoria’

O objetivo do workshop é criar um diálogo sobre tutoria e, portanto, a criação de
apoio dentro da organização educacional para levar a cabo o programa de tutoria e de
realçar
a
importância
de
uma
abordagem
individual.
Este workshop destina-se a criar a discussão sobre as vantagens da mentoria.
Diretores, gestores, professores, etc são convidados a pensar sobre as vantagens de
tutoria para a sua escola. O workshop permitirá a equipa de Mentoria Supreme Team
envolver as partes interessadas para determinar se o que eles sentem é o fator de
sucesso mais importante da mentoria. A execução desta oficina mostra que diferentes
pessoas têm diferentes prioridades quando se pensa em mentoria. É por isso que a
abordagem individual do mentor e aluno, mas também das partes interessadas, é de grande importância. O workshop
também pode ser assistido pelos alunos.
Recursos: 1 hora ǀ líder de debate ǀ 10-20 partes envolvidas nas VET ǀ quadro ǀ 5 conjuntos de cartões

Passo 1) Formar grupos Dividir o grupo em pares de dois, dependendo do tamanho do grupo. Form groups Split up the
group in pairs of two, depending on the size of the group.
Passo 2) Cartões com benefícios principais Distribua conjuntos de cartões* com marcadores a expressar as principais
vantagens do Programa de Mentoria Supreme.

Emparelhamento baseado em pessoas únicas autenticidade

A força interior nas pessoas Empowerment
Correlacionar a escola, as
empresas e outras partes interessadas

Abordagem empresarial Networking

Serviços personalizados
Emparelhar com base em objetivos de
aprendizagem dos alunos e experiência dos
mentores

Foco em pessoas
em vez de a organização

Foco no aluno

Comunicar com as pessoas
em vez de ser sobre elas

Reconhecendo os objetivos de aprendizagem
por trás das metas de aprendizagem

* As frases foram desenvolvidas por estudantes e mentores holandeses quando se debatia os fatores mais importantes de sucesso de mentoria.

Passo 4) Debate Explique que todos os grupos terão 20 minutos para colocar os cartões- beneficios chaveem ordem de
importância. 1 é o mais importante e 10 é menos importante. Têm que colocar o beneficio-chave em ordem de
importância estimula a discussão e cria a consciência e compreensão dos fatores-chave de sucesso de mentoring.
Passo 5) Discussão Geral Permitir que todos os pares apresentem os resultados e discuti-los. Resuma os três melhores
resultados no quadro. Resumo do objetivo do workshop e sobre a importância do diálogo sobre mentoria.
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