
COMO 
FUNCIONA?

Para estudantes
• Registro
• Responder a um questionário de formação e de 

auto-avaliação
• Feedback pessoal imediato
• Recomendações pessoais para ações futuras
• Tarefas concretas e variadas para as semanas seguintes
• Ganhar pontos
• Desenvolvimento do portfólio pessoal - chamado 

LOGBOOK
 

Para professores e mentores 
• Registro
• Orientação concreta sobre como configurar o uso de 

SKILLOON para um grupo de alunos.
• Dados visíveis que mostram as avaliações dos alunos e os 

processos em ação
• Oportunidades para escolher tarefas prontas de acordo com 

as necessidades de cada grupo e os objetivos dos cursos
• Tarefas para ativar grupos e a comunidade escolar
• Uma ferramenta prática para apoiar a orientação pessoal 

online
• Usar SKILLOON para realizar atividades ou como uma 

atribuição de um curso
• Uma plataforma concreta para que professores e mentores 

promovam a aprendizagem centrada no aluno, 
fundamentada em conceitos modernos de aprendizagem e 
pesquisa atualizada - com foco nas habilidades do século 21

• FOLHETO DE IDEIAS - ideias pedagógicas concretas sobre 
como usar SKILLOON em ambientes de aula e para 
orientação de estudantes

Estudantes
• Desenvolver uma mentalidade empresarial, bem como a 

definição de metas e habilidades de auto-
orientação - melhores resultados escolares

• Tornar-se mais ativo e mais cooperativo
• Desenvolver a auto-estima
• Tornar-se mais motivado
• Estar orientado para a vida profissional e futuros estudos
• Agir no desenvolvimento de ideias concretas para negócios

Professores e mentores
• Implementar uma pedagogia concreta para a educação do 

empreendedorismo
• Desenvolver habilidades de aprendizagem dos alunos
• Alcançar melhores resultados acadêmicos usando soluções 

digitais
• Motivar os alunos em seus estudos e orientá-los para a vida 

profissional
• Implementar um aprendizado que seja motivador e 

divertido!

Escolas
• Promover uma cultura de aprendizagem empresarial, 

inovadora e motivadora
• Usar novas soluções digitais de forma significativa para 

melhorar o desenvolvimento pessoal, empresarial e 
acadêmico dos alunos

• Liderar o uso da pedagogia digital mais moderna baseada 
em pesquisas atualizadas

• Tornar-se precursor entre as instituições educacionais 
orientadas para o aprendizado empresarial

“SKILLOON é algo que esperávamos há muito tempo na 
educação. É mais do que material de aprendizado. É um 
ambiente de aprendizagem que apoia a auto-avaliação dos 
alunos, sua auto-orientação e auto-estima. 
Contém tarefas concretas que ajudam os alunos na futura 
vida profissional.

Uso SKILLOON para aconselhamento estudantil. Já o meu 
colega usa voltado para cursos de negócios. Há uma grande 
variedade de maneiras de usá-lo, podendo ser adaptado 
para propósitos únicos.  

E adaptá-lo para atender suas necessidades, não leva muito 
tempo.” 

– Antti Ahonen, conselheiro de 
estudantes e treinador de 
professores da Finlândia, que 
ensina e orienta estudantes há 
mais de 25 anos.
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A CHAVE PARA O 
TREINAMENTO DE 
ESTUDANTES BEM 
SUCEDIDOS 

NOSSA EXPERIÊNCIA

NOSSA SOLUÇÃO

Trata-se de desenvolver uma
mentalidade empreendedora!

 

Esta é a chave para o êxito 
pessoal, acadêmico e social!
 

Em nosso mundo de rápidas mudanças, os alunos devem 
possuir uma variedade de habilidades. Eles precisam ter um 
senso de responsabilidade, uma capacidade de 
auto-orientação e habilidades para buscar novas 
oportunidades no mercado de trabalho. Os alunos precisam 
ser criativos e ativos, bem como cooperativos em sua 
abordagem aos estudos e sua futura vida profissional. 
Felizmente, essas habilidades podem ser aprendidas.

A Finlândia é conhecida pela sua experiência em 
desenvolvimento educacional. SKILLOON foi desenvolvida 
em cooperação com várias escolas finlandesas, universidades 
e grupos de pesquisa, e envolve um alto grau de cooperação 
internacional. Somos orgulhosos de dispormos do rótulo de 
qualidade da Agência Nacional Finlandesa de Educação e 
sermos seu parceiro de educação oficial. A Agência também 
financia o desenvolvimento nacional de SKILLOON na 
Finlândia. Enquanto isso, o Ministério da Educação e Cultura 
Finlandês implementou SKILLOON na mais recente 
estratégia nacional de educação que 
visa o empreendedorismo.

Contato:
JAANA SEIKKULA-LEINO
CEO e fundadora de Not a Bad Idea
+358 50 5305902 (Finlândia)
jaana@skilloon.com 
jaana.seikkula-leino@notabadidea.fi
skype: jaana1002

Jaana também trabalha como professora adjunta de educação 
para empreendedorismo, D.Ed., na escola de treinamento de 
professores da Universidade de Turku. Ela também trabalhou 
como especialista e consultora da Comissão Européia, 
das Nações Unidas e do Conselho Nórdico de Ministérios. 
Tem mais de 120 publicações na área da educação para 
empreendedorismo. Seus conhecimentos também se 
estendem à formação de professores, reforma curricular, 
educação primária, cultura empresarial e reforma educacional.

PETER HENNINGSEN
Desenvolvimento de Negócios Internacionais
Not a Bad Idea
peter@skilloon.com
+358 505945475 (Finlândia)
+55 11 945706535 (Brasil)
skype: pehege

Peter é brasileiro e tem vários anos de experiência internacional 
em negócios, com foco no desenvolvimento de novos 
mercados para soluções tecnológicas inovadoras. Tem um 
Mestrado em Negócios Internacionais pela Copenhagen 
Business School, na Dinamarca. Após viver e trabalhar por mais 
de uma década na Finlândia, em 2014, Peter decidiu tornar-se 
um empreendedor ao fundar a Brassi Business Consulting Ltd. 
Desde então, vem se dedicando à internacionalização de PMEs 
finlandesas e de suas soluções.
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SKILLOON promove uma mentalidade empresarial entre seus 
participantes estudantis. Funciona como um treinador 
pessoal para estudantes. Uma série de tarefas concretas 
orientam os alunos para a vida profissional e para o 
desenvolvimento de novos negócios. SKILLOON é uma 
plataforma baseada em pesquisa que oferece ferramentas de 
avaliação confiáveis e válidas para a aprendizagem 
empresarial. Os alunos implementam seu próprio portfólio de 
desenvolvimento pessoal, chamado LOGBOOK, que pode ser 
usado para tarefas de cursos. Com SKILLOON, professores e 
mentores orientam os alunos para as habilidades de que 
precisam no século 21.

O TREINADOR PESSOAL DO ALUNO PARA O SUCESSO!

WWW.SKILLOON.COM

www.skilloon.com       |     www.notabadidea.fi
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