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Desenvolvimento

de Soft Skills

LIDERANÇA E

SOFT SKILLS
Os soft skills são

CIDADANIA

A Earlybird lançou um novo modelo
de programa, os campos
internacionais, com um enfoque
especial no desenvolvimento de soft
skills - competências transversais, de
natureza não curricular, adquiridas
através de aprendizagem e treino..

Estes skills são cada vez mais
importantes no mundo dinâmico,
complexo, interativo e global em que
vivemos. São muito valorizados pela
sociedade, pelas universidades e
pelos empregadores.

cruciais para o

GLOBAL
sucesso e bem-estar

pessoal, social e

profissional dos

jovens

Os skills são

UM EARLYBIRD É UM
CIDADÃO DO MUNDO
Apesar de todos os campos
internacionais terem como principal
objetivo o desenvolvimento de soft
skills, fizemos uma primeira seleção
de programas que se dirigem
deliberada e especificamente ao
desenvolvimento de um ou mais
skills específicos, Nesta seleção o
foco será liderança e cidadania
global

competências

fundamentais que podem e

devem ser trabalhadas, e a

adolescência é o período

ideal para o efeito.

CONTAMOS COM OS
MELHORES PARCEIROS E
ESPECIALISTAS
Todos os campos contam com
especialistas que sabem como
inspirar os jovens a serem líderes
catalisadores, agregadores, capazes
de solucionar problemas, num
ambiente internacional e
multicultural

FUTURE LEADERS &

PENSAMENTO CRÍTICO E
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ENTREPREUNERS

LONDRES | INGLATERRA
14-17 ANOS
2 SEMANAS
DESDE 2825€
Um curso dinâmico e interativo que
permite aos jovens ganhar experiência
prática sobre empreendedorismo e
liderança. Os workshops abordam as
várias etapas de desenvolvimento de
um negócio, como orçamentação,
finanças e gestão de projetos, mas
visam também o desenvolvimento de
competências importantes nesses
domínios, incluindo na área digital e
comunicacional. O programa inclui
encontros com líderes de negócios,
uma visita privada a um “marketing hub”
e, no final, a apresentação de um
modelo de negócio próprio. Não
faltarão também atividades culturais e
lúdicas.

CURIOSIDADE E POTENCIAL
DE APRENDIZAGEM

21 CENTURY

SKILLS

GLOBAL

CITIZENSHIP

CANADÁ
15-18 ANOS
3 SEMANAS
DESDE 3400€
Neste programa
os jovens vão usufruir de
diversas experiências educativas e
culturais que os vão ensinar a
trabalhar num contexto internacional
diversificado. Para além de
workshops sobre o conceito de
cidadania global, vão ter aulas de
comunicação e trabalhar muito em
equipa.
Ao longo do programa, os jovens vão
participar num “Desafio Global” que
culminará num projeto final, e que
lhes permitirá pôr em prática os skills
aprendidos para criar uma solução
potencial para um problema do
mundo real.

ESSEX | INGLATERRA
14-17 ANOS
2 SEMANAS
DESDE 2825€
Os jovens vão aprender o que são
estes skills e desenvolvê-los de uma
forma intensiva através de diversas
atividades.
Trabalho em equipa,, flexibilidade,
iniciativa, colaboração, literacia
tecnológica, são apenas alguns
destes skills.
Saber tirar notas, fazer apresentações
e responder a
uma entrevista, estabelecer objetivos
e planos para a vida académica e
profissional, tudo vai contribuir para o
reforço da auto-confiança e da
facilidade de intervenção num mundo
cada vez mais global e complexo.

AUTONOMIA E
RESPONSABILIDADE

Durante o processo, os
LEADERSHIP

LEARNING TO LEAD
earlybirds

TRAINING CAMP

ZELL AM SEE | AUSTRIA
13-15 ANOS
1 SEMANA
DESDE 1610€
Numa localização fantástica e
através de uma grande variedade
de atividades (apresentações
educativas e inspiracionais por
reputados oradores internacionais,
trabalhos de
grupo facilitados por especialistas,
atividades de aventura e recreativas,
e
visitas culturais), os jovens vão
explorar o conceito de liderança
positiva e
desenvolver skills importantíssimos
para o seu futuro. Pelo caminho,
aperfeiçoam o inglês, divertem-se e
ganham amigos para sempre.

COMUNICAÇÃO

aperfeiçoam o inglês,

divertem-se e criam

contactos e amizades para

a vida.

GLOBAL LEADERSHIP

INGLATERRA
14-18ANOS
2 SEMANAS
Durante o processo,
DESDE 4910 €
earlybirds

os

Os participantes vão discutir
questões
atuais e colocar grandes
aperfeiçoam o inglês,
ideias sobre a mesa, mas também
aprender e pôr em
prática
divertem-se
e criam
competências importantes para um
contactos e amizades para
líder: como agarrar numa ideia e
concretizá-la, como selecionar
toda a
informação e estudar de uma forma
mais efetiva, como
comunicar com
vida.
uma audiência ou o que fazer numa
entrevista, e muito mais.

LEYSIN | SUIÇA
15-17ANOS
2 SEMANAS
DESDE 4380€

Durante este já famoso programa, os
jovens vão desenvolver o conceito de
liderança
positiva através de variados tipos de
atividades, como apresentações por
reputados
oradores internacionais, sessões de
reflexão e discussão, treinos de
liderança e de trabalho em equipa,
exercícios de definição de objetivos e
gestão de
tempo, atividades de exterior e
recreativas, e visitas culturais.

RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

ADAPTABILIDADE
DEBATE

& PUBLIC

LEADERSHIP

SPEAKING

INGLATERRA
15-18 ANOS
2 SEMANAS
DESDE 5490€
Este fantástico programa dirige-se
essencialmente à aprendizagem e
prática de técnicas de comunicação cada
vez mais valorizadas por escolas,
universidades e empregadores: debate e
comunicação pública. Os jovens vão
desenvolver a sua auto-confiança,
aprender a cativar uma audiência, a
construir, apresentar e rebater
argumentos, a pensar criticamente e
expor de forma articulada e persuasiva
os seus pensamentos. Enquanto
aprendem estas técnicas com
experientes e reputados oradores, vão
aprofundar o seu conhecimento, refletir e
debater sobre temas da atualidade
mundial, em particular nas áreas do
direito, da economia, da política e das
relações internacionais

TRABALHO EM EQUIPA

INTRODUCTION TO

GLOBAL LEADERSHIP

PROGRAMME

OXFORD, CAMBRIDGE, ST. ANDREWS,
LONDRES OU YALE
16-18ANOS
2 SEMANAS
DESDE 4290€
Este programa tem o duplo objetivo
de apresentar aos jovens diversas
questões políticas, sociais e
económicas com que se deparam os
líderes de hoje e do futuro e, ao
mesmo tempo, ajudá-los a adquirir
importantes skills de liderança,
através do estudo e debate de
matérias políticas, filosóficas,
sociológicas de relações
internacionais. Ao mesmo tempo,
aperfeiçoam técnicas de debate e
comunicação, de trabalho
independente e em equipa.

OXFORD, CAMBRIDGE OU YALE
13-15 ANOS
2 SEMANAS
DESDE 5490€
Este programa é focado na
aprendizagem e prática de skills
importantes para o
exercício futuro de papéis de liderança
.Para além de abordagem teórica sobre
o papel de um líder, os jovens
participarão em atividades práticas e
projetos de grupo que os ajudarão a
desenvolver o pensamento analítico, a
trabalhar em equipa e a aperfeiçoar
técnicas de comunicação oral e de
debate..

Quando mais cedo

melhor, mais alto, e

mais longe!
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