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Guia de Colaboração e Desenvolvimento da Força Laboral
Utilizando o curso on-line Colaboração e Desenvolvimento da Força Laboral da
Rede Yali e o guia que se segue, pode moderar uma sessão de aprendizagem
interactiva com membros da sua comunidade. No espírito de empreendedorismo
e liderança, este guia vai entusiasmar a sua audiência a trabalhar para atingir
objectivos sustentáveis e entender a importância da formação robusta e da
diversidade no local de trabalho.
Duração: 50 minutos

Apresente-se (5 minutos)
•

Agradeça aos participantes a sua presença e apresente-se. Dê uma visão geral da Rede YALI
e sugira aos participantes a consulta de yali.state.gov para mais informação.

•

Mencione brevemente o que o motivou a moderar esta discussão de grupo sobre colaboração na força de trabalho.

•

Fale brevemente aos participantes sobre o formato da sessão, o que vai abordar e o que
podem esperar desta sessão.

Quebra-gelo (5 minutos)
•

Peça a cada participante que partilhe com o grupo o seu nome e o melhor conselho que
recebeu relativamente à colaboração com outros. Lembre aos participantes que as suas
respostas não devem ultrapassar os 30 segundos.

Ver a Lição Um: Estabelecer e Cumprir Objectivos (5 minutos)
Discussão de Grupo (7 minutos)
Depois de verem a sessão, convide os participantes a discutir as seguintes questões:
•

Num projecto em que está a trabalhar neste momento, qual é o seu objectivo de longo
prazo e como o distingue dos seus objectivos de curto prazo?

•

Partilhe o exemplo de um momento em que teve um claro entendimento das suas funções
e responsabilidades. O que tornou esse projecto eficaz?

•

Considere o seu próprio “círculo de influência”. Quais são as áreas no interior e no exterior do
seu círculo?
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Ver a Lição Dois: Conceber e Facultar Formação (5 minutos)
Discussão de Grupo (6 minutos)
Depois de verem a sessão, convide os participantes a discutir as seguintes questões:
•

Qual é uma das lições deste vídeo que pode aplicar na sua própria vida?

•

Que materiais utilizou durante uma formação para garantir que a sua audiência entendeu os
objectivos de aprendizagem?

•

Indique algumas das formas como recebeu feedback no passado. Esses métodos foram
eficazes? Explique.

Ver a Lição Três: Melhorar a sua Rede, a sua Equipa e a sua Estrutura
Organizacional (5 minutos)
Discussão de Grupo (7 minutos)
Depois de verem a sessão, convide os participantes a discutir as seguintes questões:
•

Quais os desafios que pessoas ou organizações podem enfrentar ao diversificarem os seus
locais de trabalho?

•

Como classificaria o nível de diversidade na sua organização local de trabalho? Qual é o
impacto positivo disso no seu ambiente de trabalho?

•

Indique uma acção que pode empreender esta semana para demonstrar o seu compromisso com a diversidade no seu local de trabalho.

Conclusão (5 minutos)
•

Agradeça aos participantes terem aderido à discussão sobre colaboração e desenvolvimento da força de trabalho.

•

Encoraje os participantes a fazerem o curso on-line da Rede YALI Colaboração e Desenvolvimento da Força Laboral para receberem um certificado do Curso On-line da Rede YALI.
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