Role models
Workshop
‘Mentoria
eficaz’

Mentoring Networking

O objetivo do workshop é criar um diálogo sobre os diferentes aspectos da
orientação e, como resultado de decidir sobre as prioridades para a escola que está
a implementar mentoring.

Com a criação de um diálogo dentro da escola e envolver as partes interessadas
externas no processo, a equipa de mentoria Supreme que é responsável pela
implementação de mentoria no programa escolar está familiarizada com todos os aspectos de mentoria. O workshop
destina-se a obter uma compreensão mais profunda dos aspectos que são mais importantes para a situação específica
da escola e da sua implementação. O Programa de Mentoria SUPREME é concebido como uma metodologia de
orientação para implementação de tutoria nas escolas de EFP. A estratégia para implementar mentoria SUPREME deve
ser ajustada de acordo com as circunstâncias locais e da situação das escolas de EFP. Só levando em consideração a
situação e longo prazo os objetivos nacionais de uma escola, a implementação bem-sucedida da mentoria Supreme
pode ser alcançada. Decidir sobre a prioridade e a importância dos diferentes aspectos de mentoria é crucial. A oficina
de mentoria eficaz é baseada nas recomendações da pesquisador Jean Rhodes.
Recursoss: 1 hora ǀ líder de debate ǀ 6-12 pessoas da mentoria Supreme e partes interessadas ǀ 3/4 conjuntos de
cartas
Passo 1) Formar grupos. Dividir o grupo em pares de três, dependendo do tamanho do grupo.
Passo 2) Cartões Distribua conjuntos de cartas * com declarações de aspectos importantes do Programa de Mentoria
Supreme.
1) Dirija-se aos jovens certos. Alguns não precisam. Alguns confiam. Apontar para o grupo intermédio capaz de
relacionamentos, mas sem eles.
2) Invista nos seus mentores. Para que eles fiquem no programa. Para entrarem e continuarem. Para que eles tenham
habilidades para relacionamento adultos - jovens.
3) Monitorize o seu programa e emparelhamentos. Um sinal de eficácia é a duração da relação.
4) Faça da mentoria uma parte dos programas de juventude. Após o fim dos programas, o efeito permanece devido à relação
de mentoria. Efeito de longa duração.
5) Recrutar mentores com cuidado. Procure sensibilidade e atitude positiva em relação à juventude. Aponte a expectativas
corretas nos dois sentidos.
6) Faça experiência com jovens que já tenham tido mentoria. Ensine-os a estar aberto para apoio e contato. Deixá-los
determinar seu próprio emparelhamento.
7) Concentre-se na qualidade da correspondência. Evite a produção em massa apenas para o bem da sua organização. Ao fazer
uma correspondência, procure o interesse comum e o sentimento de estar conectado.
8) Determinar reuniões pós-escolares entre mentor e aluno. Assim os alunos não faltam a aulas. Assim mantem-se o foco.
* As frases das cartas são citações extraídas do discurso da Prof Dr Jean Rhodes, Center of Evidence Based Mentoring, Boston USA durante o congresso internacional de
Mentoring em Heerenveen, NL março de 2014 http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html

Passo 4) Debate. Explique que todos os grupos terão 20 minutos para escolher as cinco declarações mais importantes.
Ter de escolher as cinco declarações mais importantes incentiva a discussão e cria a consciência e compreensão dos
fatores-chave de sucesso de mentoria.
Passo 5) Discussão geral Todos os grupos apresentam os resultados e discutem-nos. Resumir os resultados no quadro
branco / flip-over. Resumo do objetivo do workshop e da importância do diálogo sobre mentoria.
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