Role models
Workshop
‘O que
precisam os
alunos para um
percurso de
sucesso’

Mentoring Networking

O objectivo deste workshop é criar consciência sobre as vantagens de tutoria para
as partes interessadas, especialmente estudantes.
Este workshop permite que a equipa Supreme obtenha as partes interessadas
(indústria, instituições governamentais, de conselhos escolares, estudantes, etc)
envolvidas na orientação e entender as vantagens e benefícios de tutoria para os
alunos. Ao efetuar a discussão entre diferentes atores, as pessoas vão pensar
ativamente sobre as vantagens da mentoria.

Recursos: 1 hora ǀ líder de debate ǀ 10-20 stakeholders ǀ quadro ǀ 5 conjuntos de cartões

Passo 1) Formar grupos Dividir o grupo em grupos menores, dependendo do tamanho. Cada grupo é composto por um
máximo de quatro pessoas. Tenha em mente que cada pequeno grupo deve ser formado como um reflexo de todo o
grupo. Por exemplo cada grupo deve conter um estudante, uma pessoa das empresas, um professor. Evite grupos apenas
constituídos por professores / estudantes / profissionais.
Passo 2) questão central Quando os grupos são formados, colocar a questão central do seminário: "O que é mais
importante para os alunos desenvolverem?" Certifique-se de escrever a pergunta num lugar central (quadro branco, flipover) , de modo que todos os participantes possam vê-lo durante todo o workshop.
Etapa 3) cartões da palavra-chave Distribua séries de 8 cartões de palavra-chave aos grupos e deixe-os listar as palavras
em ordem de importância *.
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* Essas palavras-chave foram desenvolvidas com base numa discussão entre os estudantes holandeses. Sinta-se livre para adicionar ou substituir palavras

Passo 4) Debate Explique que todos os grupos terão 20 minutos para colocar as 8 palavras-chave em ordem de
importância. 1 é o mais importante e 8 é o menos importante. Ter de colocar as palavras em ordem de importância
estimula a discussão e cria a consciência e compreensão da importância da orientação para os alunos.
Passo 5) Discussão geral Todos os grupos apresentam os resultados e discutem-nos. Recapitula-se o objetivo do
workshop e a importância da mentoria.
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