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Para que cada um encontra o
seu próprio caminho
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Objetivos
“Para que cada um encontra o seu próprio caminho”
Além das outras atividade do Cercle K2, o Chemin K2 cria um lugar
de intercâmbios convivial, multidisciplinar e intergeracional, que
motiva todos os participantes desta iniciativa e permite oferecer um
verdadeiro acompanhamento na carreira das pessoas preocupadas
pelo seu percurso profissional.
O Chemin K2 permite o intercâmbio entre estudantes e profissionais
graças à livre expressão de ideias, questionamentos, experiências,
aspirações e reflexões sobre o mundo profissional.
O Chemin K2 reúne participantes oriundo de diferentes disciplinas e
permite assim descobrir diferentes profissões, organizações e mais
amplamente, mundos, muitas vezes desconhecidos dos estudantes.
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Conteúdo

2.2. Organização dos intercâmbios

2.3. Os perfiles

Objetivos dos intercâmbios : desenvolver
intercâmbios claros e benevolentes, permitindo um
enriquecimento mutual dos participantes; ajudar na
construção de percursos profissionais adaptados e
na antecipação dos desenvolvimentos profissionais.

Perfil dos estudantes

Reuniões ou almoços informais : os estudantes
desejosos de descobrir, aprofundar os seus
conhecimentos do mundo profissional ou a
compreensão dos futuros desafios, podem
intercambiar com profissionais em reuniões o
almoços informais.
Reflexões sobre a orientação : esses encontros
são também a ocasião de intercambiar sobre a
orientação, e as escolhas acadêmicas e profissionais
de todos, e em função dos perfis, ajuda-los no
percurso profissional, num ambiente de confiança.

Conselhos sobre os pré-requisitos profissionais:
o interveniente e o estudante podem organizar, de
forma acompanhada, a entrada na vida profissional :
•
•
•
•
•
•

balanço de competências;
redação do curriculum vitae e carta de motivação ;
expectativa do empregador durante um estágio ;
conteúdo do estágio ;
valorização das competências do estudante ;
preparação para as entrevistas do recrutamento.

O Chemin K2 dirige-se aos estudantes de todas as
disciplinas, entre 18 e 25 anos, que seguem um
percurso numa escola ou universidade. Curiosos e
voluntários, os estudantes querem com atores do
mundo profissional.
Eles partilham a vontade de se empenhorarem
numa reflexão sobre os seus percursos profissionais
e o ambiente profissional que serão os seus desafios
futuros.
Perfil dos oradores
Os membros fundadores podem decidir ser mentores de vários estudantes para os acompanhar nos
seus percursos, reflexões e carreira.
Implicados, com uma escuta ativa e sem preconceitos, tem a missão de discutir com os estudantes,
responder as suas perguntas e desafiar o questionamento positivo para os ajuda a escolher o seu
percurso profissional (conhecido ou desconhecido),
finalizar a construção dos seus projetos e familiarizar-se com as exigências profissionais.
Desejosos de participar num intercâmbio mútuo,
os mentores compartilham as suas experiências,
formações e conhecimentos para contribuir à
construção do percurso profissional de jovens
profissionais e se enriquecer desta iniciativa.

2.4. Os responsáveis desta iniciativa testemunham
2.1. Os compromissos do Chemin K2
Encontro : os estudantes terão
a
oportunidade
de
encontrar
profissionais, o que de outra forma seria
difícil de aproximar.

Escuta e disponibilidade : a qualidade
e a escuta ativa, de parte dos mentores,
permite responder ao máximo às
problemáticas dos seus interlocutores.

Transmissão e intercâmbios : graças
as suas experiências, os mentores
transmitem os seus saberes e
conhecimentos aos estudantes, que
poderão exprimir-se livremente, neste
intercâmbio profissional.

Conselhos adequados : os concelhos
dos espertes, são adaptados a cada
um dos estudantes respondendo às
necessidades individuais.

Abertura e tolerância : o aceso às
informações, por parte dos estudantes,
desenvolve-se num ambiente informal e
positivo.

Jean François BAUD
Vice almirante (2S)
Para encontrar o seu caminho, é necessário saber onde
queremos ir! É uma evidência mas não é tão simples
que isso... principalmente quando se trata de escolher e
se comprometer com uma carreira, sem jamais ter sido
confrontado com as aspirações profissionais e a realidade.
O projeto “Chemin K2” tem a ambição de conectar
estudantes e membros fundadores do Cercle K2. Os seus
talentos, a sua vasta experiência profissional e as suas
qualidades humanas são trunfos admiráveis para fazer
viver este vínculo cuja autenticidade e qualidade permitirão,
sem dúvida dar sentido.

Charlotte Lapicque
Estudante de direito
Confrontada com dúvidas relativas à escolha duma
profissão e às dificuldades relacionadas com a entrada no
mundo profissional, naturalmente aceitei representar o
Chemin K2.
O objetivo é oferecer aos estudantes oriundos de todos
horizontes a possibilidade de com pessoas com percursos
diversificados e que não hesitam em compartilhar a sua
experiência, permitindo um enriquecimento mutual.
“Sou vigilante aos valores nas quais creio (benevolência,
intercâmbio, escuta e partilha) para que sejam
compartilhadas por todos os que participam nessa ação.
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Regulamento

Artigo 1 – Objetivo

Artigo 5 – Publicidade

O Chemin K2 tem a ambição de dar aos
estudantes confiança no futuro e permitir um enriquecimento mútuo entre
eles e os mentores, num intercâmbio
intergeracional sobre as suas experiências, formações e conhecimentos para
contribuir à construção do futuro percurso profissional aos jovens.

Ao aceitar de participar no Chemin K2,
os mentores e os estudantes autorizam
a utilização da sua imagem (nome
próprio, nome, função e foto) em todos
os recursos relacionados com esta
iniciativa, sem que este contravenha
noutros direitos.

Artigo 6 – Organização dos
intercâmbios
Artigo 2 – Candidatura
Os estudantes que querem integrar
o Chemin K2 têm optar pelo seguinte
vinculo. O envio da aplicação deve ser
acompanhado de um curriculum vitae.
As pessoas que querem participar
no Chemin K2 para acompanhar um
estudante tem que optar pelo vínculo
seguinte e preencher o formulário.

Artigo 3 – Perfil dos estudantes
O Chemin K2 dirige-se aos estudantes
de todas as disciplinas, entre 18 e 25
anos, que seguem um percurso numa
escola o universidade.

Artigo 4 – Perfil dos oradores
A equipa reúne um conjunto de
competências e experiências com a
vontade de favorecer as sinergias e
complementaridades das diferentes
disciplinas (engenheiros, médicos,
magistrados, advogados, atuários,
juristas, doutorados, empresários,
professores universitários, jornalistas,
forças policias, militares, etc.).

Os mentores tem a possibilidade de
acompanhar vários estudantes durante
o seu percurso, reflexões e carreira.
Os intercâmbios serão claros, abertos e
voluntários.
As
reuniões
ou
os
almoços
desenvolvem-se num lugar público
e em função das disponibilidades de
cada um.
A duração dos intercâmbios depende
dos participantes.
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