Modelo Talentaged

O Modelo Talentaged
1° Entrevista individual

Duração: 1 hora

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Analisar as exigências pessoais;
verificar a motivação; aderir ao
contrato

Verificação da compatibilidade entre a proposta e as exigências pessoais.

yy Cartão de recolha de dados e
registo (cartão nº1a Utilizador
Empregado e Desempregado)
yy Cartão de aprofundamento
(cartão nº 1b Utilizador Empregado e Desempregado)
yy Acordo de adesão aos percursos
Talentaged (cartão nº 2)
yy Avaliação de competências e
projecto profissional (cartão
AdC 1)

1° Reunião de grupo
Apresentação do projeto e socialização do grupo

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

Para apresentar o projeto Talentaged
e o percurso formativo
Estabelecimento do grupo e socialização :
yy Partilhar os objetivos para ilustrar a metodologia
yy Socializar os aspetos motivacionais notados durante a fase de
entrevista individual para facilitar a homogeneidade do grupo
yy Analisar o ambiente social na
generalidade e o ambiente empresarial ligado aos participantes
yy Identificar recursos e pontos
críticos.

yy PApresentação da proposta de
formação e calendarização do
percurso
yy Apresentação do formador/conselheiro e dos participantes
yy Acordo de formação
yy As transformações do mercado
de trabalho: os pontos críticos
correntes dentro dos novos modelos organizacionais
yy A abordagem dos especialistas:
introdução geral
yy As apresentações do eu pessoal
e do eu profissional

Programa da formação e material
informativo acerca do projeto Talentaged
Auto-apresentação dos participantes:
yy O meu nome (cartão nº 3)
yy Um objeto que trago sempre comigo (cartão nº 4)
yy As minhas expectativas (cartão
nº 5)
yy Entrevista cruzada (cartão nº 6)
Possível montagem de excertos
de um filme acerca do trabalho na
atualidade.

2° Reunião de grupo
Auto-conhecimento e empoderamento

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

Para começar o percurso de empoderamento
yy Facilitar a identificação das competências através do processo de
auto-avaliação das experiências do
presente e do passado no que respeita às expectativas/solicitações
do ambiente organizacional
yy Apoiar a inserção de cada participante no grupo
yy Desenvolver as competências de
auto-avaliação
yy Apoiar o auto-conscientização e
conscientização das representações do trabalho
yy Introduzir a questão das competências

yy Socialização do grupo e partilha
de linguagem
yy A abordagem dos especialistas
na definição de perfis profissionais (distinção entre especialista/papeis/ aptidão)
yy Apresentação dos cartões de
avaliação de competências e
necessidades de formação que
irão ser desenvolvidos através
da elaboração individual, comparações em pequeno grupo e
reflexões em plenário

yy Eu sou, eu tenho, eu gostaria
(cartão nº 7)
yy O que consigo fazer (cartão nº 8
e nº 8 bis)
yy Adjetivos que me descrevem
(cartão nº 9)
yy Introdução à questão das competências
yy Em casa: avaliação de competências (cartões 1, 2, 3, 4, 5)
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3° Reunião de grupo
Aptidões e valores

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Identificar, auto-avaliar e reforçar as capacidades pessoais, habilidades e qualidades
yy - Identificar o conhecimento formal e informal.

yy Observações e elaborações dos
cartões de reorganização da
formação e experiências de trabalho desenvolvidas individualmente
yy Valores da vida pessoal e profissional e opções de trabalho

Hyde Park: espaço de discurso
individual acerca de experiências e
aprendizagem (cartão nº 10)
Discussão acerca dos cartões de
avaliação de competências
yy Uma experiência bem sucedida
(cartão nº 11)
yy A árvore da experiência (cartão
nº 12)
yy Os meus valores (cartão nº 13)
yy Os meus valores profissionais
(cartão nº 14)

4° Reunião de grupo
Avaliação de competências e análise em profundidade
da questão da “Idade”

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Reorganizar conhecimento/experiência revelada e reconhecida
no âmbito profissional e social
yy Introduzir o tema do “excesso
de trabalho” com referência aos
aspetos críticos das suas carreiras profissionais e tendências de
vida
yy Avaliar a primeira reunião

yy Especialidade como abordagem
dinâmica entre recursos pessoais, estratégias e solicitações
do ambiente
yy Análise dos recursos existentes
e recursos potenciais
yy Análise das condições de trabalho de cada pessoa em termos de
responsabilidade, redes de referência, pontos críticos
yy Conhecimento/capacidades
yy Capacidades: pontos fortes e
pontos fracos

Hyde Park
Elaboração individual, trabalho em
subgrupo e discussão em sessão
plenária sobre Avaliação de Competências e cartões de necessidades de
formação
yy A laranja (cartão nº 15)
yy Desde que cheguei aos 30, 40,
50… (cartão nº 16)
yy Uma palavra acerca do percurso
(cartão nº 17)
yy Os idosos foram-se embora…
(cartão nº 18)
Em casa: trabalho com os cartões
de avaliação de competências e cartão nº 23 entrega

2° Entrevista Individual

Duração:1 hora

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Avaliar o nível de consciência no
que respeita à condição do trabalhador de idade avançada
yy Explorar os passos de percurso:
Capacidade de auto marketing,
delegação, apoio

yy Sistematização do Percurso de
Formação
yy Identificação de áreas de desenvolvimento e oportunidades
yy Revisão e reflexão dos cartões
feitos em casa

yy Questionário estruturado para
entrevista sobre competências
profissionais dos trabalhadores
com mais 50 anos e administradores (cartão AdC nº 6)
yy Vários cartões AdC
yy Outros instrumentos dos participantes
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5° Reunião de Grupo
Workshop em auto e hetero-avaliação

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Adquirir/fortalecer habilidades
de auto/hétero-avaliação como
recurso do desenvolvimento/
consciência profissional
yy Promover a cultura de aprendizagem ao longo da vida e individualizar oportunidades de
formação direcionadas

yy Workshops de Auto/heteroavaliação de atividades de Comunicação/jogos corporais
yy A função de aprendizagem ao
longo da vida e replaneamento
da vida pessoal e profissional
yy A dimensão do desejo e projeto
de vida

yy Hyde Park
yy Trabalhar novamente na Grelha
de Avaliação de Competências
yy Cartões de auto/hétero perceção
(cartões nºs 19,20,21,22)
yy Entrevista: Como me vêem os
outros? (cartão nº 23)
yy As dez experiências a viver
(ADPV) (cartão n 24)

6° Reunião de Grupo
Mudanças no mercado de trabalho. Testemunhos

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Analisar as tendências políticas
e escolhas dos atores sociais relativamente aos trabalhadores
de mais idade
yy Redefinir o próprio papel/desenvolvimento profissional na
transição da continuidade para
a mudança
yy Analisar as mudanças na empresa do mundo
yy Valorizar boas práticas respeitantes à idade

Testemunhos de experiencias positivas acerca de mudanças pessoais e
profissionais
Testemunhos de operadores do
mercado de trabalho
Os trabalhadores mais jovens que
estarão envolvidos no workshop de
cooperação intergeracional podem
juntar-se ao grupo nesta reunião

yy Excertos de filmes
yy Testemunhos de empresas
yy Testemunhos externos (empresários, membros de sindicatos…)
yy Discussão de todo o grupo acerca das intervenções e terminar
com uma síntese
yy Avaliação de competências
yy Grelhas de avaliação das competências

7° Reunião de Grupo
Mudanças individuais e organizacionais

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

Avaliar o ambiente empresarial :
yy Sistemas de início e progressão
na carreira, sistemas de reconhecimento
yy Efeitos organizacionais e mudanças subjetivas

yy Análise da situação empresarial
da continuidade à mudança
yy Análise da própria posição na
empresa
yy Análise da própria posição na
mudança
yy Atitudes de empregadores e empregados relativamente à idade
yy Avaliação da motivação e potencial
yy Introdução à procura ativa de
trabalho (possivelmente)

yy Hyde Park (possivelmente)
yy Retorno à Grelha de Heteroavaliação
yy Como entrei no mercado de trabalho e nesta firma (cartões nºs
25 a, 25 b; Utente empregado e
desempregado)
yy O mercado de trabalho hoje em
dia (cartão nº 26)
yy Metáfora na empresa (cartão nº
27)
yy Materiais para avaliação da motivação e do potencial
Em casa: : Cartões de avaliação de
competências.
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8° Reunião de grupo
Estereótipos

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Identificar e analisar estereótipos
e descriminações na gestão de
trabalhadores de meia-idade
yy Individualizar estratégias empresariais/ colectivas e comportamentos individuais capazes de
travaras práticas e culturas discriminatórias
yy Analisar o papel e as características individuais (capacidades,
aptidões, nível de experiencia,
personalidade, motivação) na
relação entre a organização e o
trabalhador de idade avançada

yy A experiência subjetiva da descriminação
yy Estereótipos sofridos e feitos:
diferenças de género
yy Identidade pessoal e pertença ao
grupo social de mais idade
yy Retorno ao tema da mudança
yy Consciência da autoeficácia no
desenvolvimento de habilidades
relevantes para a própria carreira

yy Excertos de filmes acerca da idade, género e trabalho
yy Eles disseram acerca de mim…
(cartão nº 28)
yy Quando falam acerca de homens
e mulheres a trabalhar, dizem…
(cartão nº 29)
yy Quando falam acerca de trabalhadores maduros, dizem…
(Cartão nº 30)
yy Jogos masculinos, jogos femininos (cartão nº 31)
Em casa, para o 9º dia : Galeria
de retratos - Mestres da vida (cartão nº 32).

9° Reunião de grupo
Workshops

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

Iniciar a partir de testemunhos/observações do 6º dia
yy Individualizar novas oportunidades de trabalho e/ou reconversão na empresa para trabalhadores de mais idade
yy Favorecer a cooperação entre diferentes faixas etárias
yy Procurar novas formas e conteúdos de cooperação entre as
diferentes gerações no ambiente
laboral
yy Opção alternativa: workshop
de cooperação intergeracional
para utentes empregados; “ Laboratório de pesquisa ativa de
trabalho” para utentes desempregados

yy Exploração da relação geracional
dentro da empresa no que respeita á idade anagráfica ou de
trabalho
yy Também (ou pelo menos) nesta
reunião estão presentes os participantes do percurso e os participantes mais novos.

Ontem e hoje: excertos de filmes
acerca da idade e do trabalho (possivelmente)
Workshop de cooperação intergeraciona:
yy Não faças isso outra vez! Fá-lo
comigo. (cartão nº 33)
yy Frente a frente (cartão nº 34)
yy Dizem que…(cartão nº 35)
yy Quando eu comunico,…acontece-me…( cartão nº 36)
Workshop acerca de procura ativa
de trabalho:
yy Em quantos tipos de rede consegue pensar? (cartão nº 37)
yy Desenhe a sua rede pessoal
(cartão nº 38).

3° Entrevista individual

Duração: 1 hora

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Emergência de novos caminhos
profissionais
yy Verificar a aprendizagem e discussão na redação do Curriculum Vitae, do Dossier de Avaliação de Competências e do
projeto pessoal
yy Facilitar a emergência de novos
caminhos profissionais dentro
da empresa ou no mercado laboral

yy A redação do próprio perfil profissional
yy A reorganização da própria história profissional
yy Competências distintivas, valorização e áreas de desenvolvimento
yy Necessidades de potencial e de
formação
yy Análise de novas oportunidades
profissionais

yy Revisão do CV (cartão AdC 10)
yy Avaliação de competências e
projeto profissional (cartão AdC
nº 1)
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10° Reunião de grupo
Estereótipos

Duração: 4 horas

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Apresentar os projectos profissionais individuais
yy Avaliar o percurso
yy Elaborar e planificar o projeto
para a última fase da carreira
yy Completar o documento síntese

yy Discussão de todo o grupo acerca das aprendizagens e experiências partilhadas e aquisições
individuais
yy Definição e partilha do próprio
projeto de desenvolvimento
pessoal/profissional organizado
por etapas e fases de realização
yy Comparação entre as expectativas iniciais e a avaliação final
yy Estudo da viabilidade do projeto

yy Avaliação de competências e projeto profissional (cartão AdC 1)
yy Quem, o que, como, onde, quando e porquê (cartão nº 39)
yy Como me irei ver amanhã? (cartão nº 40)
yy Mensagem na garrafa
(cartão nº 41)
OU
yy O arquipélago (cartão nº42)
yy Estudo de viabilidade (cartão nº
43)
yy Questionário de avaliação para
os participantes
yy Plano de ação (cartão AdC 11)

4° Entrevista Individual

Duração: 1 hora

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Verificar e redefinir a avaliação.

yy Apoio ao projeto, às ações empreendidas e a empreender
yy Redefinição das fases no tempo
e dos pontos fortes e fracos do
projeto

yy Plano de ação (cartão AdC 11).

5° Entrevista Individual

Duração: 1 hora

Objetivos

Conteúdos

Materiais

yy Avaliar os resultados do Projeto
de Desenvolvimento Profissional relacionado com a esfera dos
comportamentos profissionais e
da esfera pessoal de cada participante

yy Feedback final

yy S.W.O.T. (cartão AdC 12)

Tempo total : 45 horas
yy Percurso do grupo: 4, 5 horas por dia durante 10 dias
yy Percurso individual: 5 entrevista de 1 a 2 horas cada

