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Quem é o “responsável pela sessão”?
Quais são os pré-requisitos para ser um responsável de sessão?
Responsável de sessão é um papel que deve ser atribuído pelo administrador do site. O responsável

de sessão é membro da rede Miriadi e deve ter uma formação deﬁnida nos programas de formação
(Espace réseau).

Quais são suas funções antes do início da sessão?
O responsável de sessão vai criar a sessão, conforme as instruções da ajuda [4].

Quais são as suas funções durante a realização da sessão?
O responsável de sessão vai coordenar os reponsáveis dos outros grupos locais.

Quais são as suas responsabilidades frente aos responsáveis locais?
Estabelecer em acordo com os responsáveis locais um calendário da sessão, determinar um roteiro
pedagógico, e lembrar aos responsáveis quais vão ser os papéis deles.

Quem são os “responsáveis locais” (= formateur ?) ?
Quais são os pré-requisitos para se tornar um responsável local?
O responsável local é em geral docente de uma das línguas usadas durante a sessão. Deve ter uma
formação suﬁciente para navegar na plataforma.

Quais são suas funções antes do início da sessão?
Os responsáveis locais criam a equipe local (local team), inscrevem os participantes dos seus grupos
na sessão e na equipe local.

Quais são suas funções durante a realização da sessão?
Durante a sessão, vai trocar com os outros responsáveis locais e o responsável da sessão. Vai animar
o seu grupo.

Quais são as suas responsabilidades frente ao responsável pela sessão?
Antes da sessão começar, o responsável local participa na elaboração do calendário e do roteiro da
sessão. Durante a sessão, pode se encarregar de certas tarefas do responsável da sessão.

Quais são as suas responsabilidades frente aos outros responsáveis locais?
Fazer com que o seu grupo responda às solicitações dos outros grupos.

Durante a sessão, quais são as suas responsabilidades frente ao grupo que
coordena?
Ele é responsável por estimular a participação dos membros do grupo nos fóruns da sessão em curso.
Ele também é responsável por dar orientações, sanar as dúvidas e esclarecer os membros do grupos
quanto a diﬁculdades linguísticas e de manuseio da plataforma.

Durante a sessão, o que diferencia sua participação da participação dos

outros membros do grupo?
É o interlocutor do responsável da sessão, e dos outros responsáveis locais.

Ele é responsável pelo conteúdo publicado pelos participantes do grupo que
coordena?
Tem frente ao grupo a mesma responsabilidade que tem na sala de aula. Relativamente ao conteúdo,
vai convidar os membros do grupo a respeitar as regras dos fóruns. [5]

Há reuniões prévias entre os responsáveis locais e/ou entre eles e o
responsável pela sessão?
Pode haver ou não. Mas, em caso de dúvida por parte do responsável local, ele pode entrar em
contato com o responsável pela sessão.

Ele é responsável por avaliar a produção dos participantes ao longo da
sessão?
No âmbito da sessão, não. Fora do âmbito da sessão, depende da relação estabelecida entre ele e os
participantes. Se o responsável local é o professor responsável pelo curso (presencial ou a distância)
da qual participam os membros do grupos, e se a participação na sessão se caracteriza como um dos
instrumentos de avaliação do curso, então o responsável deve se responsabilizar pela avaliação
segundo os critérios acordados com o seu grupo.

O que é um “tutor”? Qual é o seu papel na sessão?
Tutor é a pessoa que vai acompanhar certos participantes com mais diﬁculdades, técnicas ou
linguísticas.

O que é um “animateur”? Qual é o seu papel na sessão?
O animador é a pessoa que faz com que os participantes participem.

Eu nunca participei de uma sessão…
Como me inscrever?
Para participar de qualquer atividade na plataforma Miriadi, o primeiro passo é se cadastrar na
plataforma, criando um nome de usuário e senha, clicando em Criar nova conta [6].

Quais são os pré-requisitos?
Não há pré-requisitos para participar de uma sessão. Para participar, é necessário ser incluído na
sessão pelo "responsável pela sessão" ou pelo "responsável local", ou seja, participando de uma
equipe local.

Qual é a carga horária semanal de trabalho?
A carga horária de participação na sessão depende da disponibilidade do participante. É importante
que haja pelo menos 1 acesso semanal, para assegurar uma participação regular nas trocas dos

fóruns, permitindo que as discussões avancem e que seja possível atingir os objetivos da sessão.
Cada sessão tem um ritmo próprio, já que depende do engajamento, participação e dinamismo dos
participantes.

O que deverei fazer?
Você participará de trocas plurilíngues com os outros participantes da sessão. A proposta central da
plataforma Miriadi é proporcionar a realização da intercompreensão entre usuários de línguas
diferentes. As trocas nos fóruns são feitas nas línguas dos participantes, que escolhem em que língua
desejam se expressar, segundo sua capacidade de produção escrita na língua escolhida.

Que tipo de atividade vou realizar?
As sessões contam com diferentes fases e em cada uma delas, diferentes ações são solicitadas. O
cenário mais frequente consiste de 5 fases, em que os participantes: 1) se apresentam e conhecem
os outros, por meio de fóruns de apresentação pessoal, do seu perﬁl linguístico, dos seus gostos,
habilidades e interesses; 2) propõe e comentam os temas propostos por outros participantes, a partir
da temática central da sessão, em uma espécie de "brainstorming", que permitirá, no ﬁnal da etapa,
identiﬁcar os maiores centros de interesse que basearão a produção ﬁnal; 3) se reorganizam em
grupos de trabalho plurilíngue (formados por participantes das diferentes equipes locais) para discutir
e elaborar o formato e o conteúdo do produto ﬁnal; 4) produzem e publicam o produto ﬁnal; 5)
avaliam a sessão, as produções e o aprendizado construido ao longo do trabalho.

Com quem vou interagir?
Com participantes das outras equipes locais, formadas por pessoas de diversos países do mundo.

Eu nunca estudei outra língua, posso participar?
Sim. Os objetivos linguísticos das sessões Miriadi se baseiam no conceito da intercompreensão.
Segundo este conceito, cada participante é livre para escolher sua língua de comunicação e
mobilizará estratégias para compreender o que dizem os outros participantes.
Lettre d'information
Inscription à notre lettre d'information

Source URL: https://www.miriadi.net/pt-pt/faq-responsabilidades-numa-sessao
Ligações
[1] https://www.miriadi.net/pt-pt/user/login?destination=node/5589%23comment-form
[2] https://www.miriadi.net/pt-pt/user/register?destination=node/5589%23comment-form
[3] https://www.miriadi.net/faq-responsabilidades-numa-sessao
[4] https://www.miriadi.net/node/433#simple-table-of-contents-2
[5] https://www.miriadi.net/pt-pt/regles-forums
[6] https://www.miriadi.net/user/register

