
COACHING & MENTORING 

Innovative technics for teachers, mentors and
educators to fight drop up and motivate youth

Conhecer diferentes tipos de coaching e
mentoria
Desenvolver competências de coaching e
mentoria para melhorar o ensino e a
aprendizagem
Adquirir e/ou aperfeiçoar técnicas de
coaching e mentoria para práticas de gestão
educacional

Objetivos:

Destinatários:
Todos os professores  do Agrupamento

Local:
Soverato, Itália

Data:
27 de março a 3 de abril de 2022

Modalidade:
Curso estruturado

I N TERESSADO  NESTE  CURSO ?  CONTACTE -NOS !

ERASMUSAET@ANESBANDARRA .NET

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE CURSO VISITE O SITE: 

HTTPS://WWW.SCHOOLEDUCATIONGATEWAY.EU/FR/PUB/TEACHER_

ACADEMY/CATALOGUE/DETAIL.CFM?ID=14521
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Este curso...

...tem como objetivo principal fornecer aos professores ferramentas básicas para os
ajudar a compreender melhor o seu papel e adquirir competências essenciais para
desempenhar um papel mais ativo na ajuda e motivação dos seus alunos.
O curso pretende deixar claro quais as diferenças entre as figuras de coach e
mentor e qual delas se adapta melhor a um professor.

Em contexto educativo, é cada vez mais importante perceber que o professor
assume várias figuras dentro de uma só, pois hoje ele passa por ser multissetorial,
transversal e também superpoderoso. O professor assume assim uma nova missão
que passará por apoiar os alunos a compreenderem o momento em que estão
(presente), para onde querem ir (meta/objetivo) e como fazer para lá chegarem
(estratégias e planos de ação). 
Na base, a vocação para ser professor coincide com a vocação para ser mentor
profissional, que apoia e incentiva os seus alunos a melhorar a sua aprendizagem
para maximizar o seu potencial e a desenvolver as suas competências e os seus
desempenhos. Desta maneira, o professor para além de ser orientador na procura
de caminhos mais interessantes para aprender, na definição de estratégias que
façam mais sentido e que ajuda nas dúvidas mais significativas, a problematizar, a
trazer outros pontos de vista, será, também, e cada vez mais, um mentor. Os alunos
podem caminhar sozinhos por roteiros básicos de aprendizagem, podem aprender
entre si, mas para um desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais e
sociais precisam de um acompanhamento mais amplo, para entender o que
aprendem e o que fazer para ter uma vida com propósito.
Contudo, o foco em mentoria é um tema que precisa ser mais discutido,
experimentado, institucionalizado e que abre novas perspetivas de atuação
profissional para os docentes, dentro e fora das escolas.
Tal como o coaching, a mentoria é um processo de redescoberta e de
redireccionamento de metas e ações. Estas duas metodologias podem ser aliadas e
utilizadas em conjunto, porém são realidades diferentes. 
Um coach pode ajudar um aluno a definir metas e dar-lhe ferramentas para alcançá-
las apenas usando as suas próprias capacidades. Um mentor é também um guia ou
um modelo, mas que pode durar mais tempo.

Nos dias que correm, a missão do professor e os resultados do seu trabalho
apresentam elevado valor estratégico para o próprio e para a sociedade.
Sabemos que, atualmente ser-se professor não significa apenas ensinar, mas
também ajudar, ser um ouvinte ativo e um guia para alunos e colegas. 


