PROGRAMA DE INSTRUTOR CERTIFICADO DO LIONS (LCIP)

Local: São José, Costa Rica
Data: May 14-17, 2021
Encerramento do prazo de inscrições: February 13, 2021
Candidatos: Leões da Área Jurisdicional 3 - América do Sul, América Central, México
e Ilhas do Mar do Caribe
Idiomas oferecidos: Português e Espanhol

Objetivo do Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP):

Oferecer a apresentação consistente de um treinamento eficaz em todos os âmbitos, aumentando o número de instrutores qualificados ao
mesmo tempo em que se proporciona uma estrutura para ampliar e aprofundar o conhecimento e a experiência destes instrutores. O
treinamento de LCIP oferece aos Leões que têm experiência em treinamento a oportunidade de expandir seus conhecimentos e demonstrar
capacidade de treinar, incluindo a oportunidade de serem avaliados para certificação.

Requisitos de elegibilidade para o treinamento:
Serão aceitas inscrições de Leões que tenham experiência como instrutor ou educador profissional por cinco ou mais anos e/ou já atuaram
como professores em treinamentos locais do Lions (por exemplo, Instituto Regional de Liderança Leonística, treinamento de dirigentes de
clube em âmbito distrital, etc.) ou realizaram treinamentos Leonísticos em fóruns.

Processo de seleção:
A seleção se baseia em uma combinação de fatores, incluindo avaliação inicial da inscrição por representantes da Equipe do Desenvolvimento
de Liderança e análise final pelo Líder de Área Jurisdicional da Equipe Global de Ação. Os candidatos serão notificados sobre o status da sua
inscrição aproximadamente quatro semanas após o encerramento do prazo, por meio do e-mail fornecido no formulário de inscrição.

Processo de certificação do LCIP:
A determinação do status de um candidato como Instrutor Certificado do Lions se baseará no desempenho do candidato durante a oportunidade
de avaliação das habilidades fornecida durante o treinamento. Os candidatos receberão o resultado da avaliação de aproximadamente seis a
oito semanas após o treinamento.

Normas de despesas pessoais relativas ao treinamento do LCIP:
Lions Clubs International oferecerá as refeições e hospedagem de acordo com a programação do treinamento. Em conformidade com as normas
da diretoria, há uma taxa obrigatória de US$ 200,00 para a participar deste evento de treinamento. Essa taxa deve ser paga pelo menos seis
semanas antes da data de início do treinamento. Não envie a taxa até que receba uma carta confirmando a sua aceitação no treinamento. Os
participantes também são responsáveis pelos custos do seu transporte e demais despesas relativas à viagem de ida e volta ao local do
treinamento.

Expectativas em relação aos Instrutores Certificados do Lions:
1.

2.
3.

Facilitar programas de Desenvolvimento de Liderança em todos os níveis, incluindo entre outros: Treinamentos de Dirigentes de
Clube, Treinamentos de Presidentes de Divisão, Institutos Regionais de Liderança Leonística, Treinamentos de Primeiros e Segundos
Vice-Governadores de Distrito, Institutos de Liderança para Leões Emergentes, Institutos Avançados de Liderança Leonística, Institutos
de Preparação de Instrutores, Programa de Instrutor Certificado do Lions e programas adicionais conforme solicitado.
Buscar oportunidades e promover a disponibilidade e a disposição de oferecer treinamentos em todos os níveis, incluindo, entre
outros, todos os listados acima.
Em colaboração com a Equipe Global de Liderança da Equipe Global de Ação repassar notícias regularmente à Divisão do
Desenvolvimento de Liderança relativas ao status dos treinamentos e necessidades relacionadas aos treinamentos da respectiva área.

Procedimentos para a inscrição:
Para ser considerado, envie o formulário de inscrição preenchido até o prazo final estabelecido para a inscrição.

Prazo final para a inscrição: February 13, 2021
Envie os formulários preenchidos por e-mail para LCIP@lionsclubs.org.
Após o envio da inscrição, os candidatos receberão uma resposta automática que servirá para confirmar o recebimento da
inscrição. Se não receber nenhuma resposta, verifique as pastas de spam/junk e reenvie o formulário se necessário. Se o envio
por e-mail não for uma opção, envie por fax para 630-468-6740.

PROGRAMA DE INSTRUTOR CERTIFICADO DO LIONS
São José, Costa Rica
May 14-17, 2021

Parte 1: Informações sobre o candidato
Nº do distrito:

Nº de associado:

Nome:

Sobrenome:

* DIGITAR OU PREENCHER EM LETRA DE FORMA - informação
necessária para todas as correspondências do treinamento

E-mail*:
Estado:
Gênero:

Masculino

Feminino

País:
Mês e ano de afiliação a
Lions Clubs International:

Nº do clube:
Atual cargo
Leonístico:

Nome do clube:
Cargo Leonístico mais
alto já ocupado:

Selecione o(s) idioma(s) de instrução preferido(s):

Português

Espanhol

Se você selecionou mais de um idioma, indique a sua primeira opção:
Confirmo que consigo entender e participar ativamente através das minhas habilidades para ler, escrever e falar fluentemente
o(s) idiomas(s) selecionado(s) acima.

Parte 2: Experiência em treinamentos de Lions Clubs International Digite ou use letra de forma, utilizando
f lh seu
d nível de envolvimento
á nos seguintes treinamentos conduzidos por Lions Clubs International. Treinamentos em
Indique
nível de clube e outros podem ser adicionados, conforme necessário.
Programa de treinamento

Participante
apenas

Facilitador/
Instrutor

Seminário Internacional de 1º Vice-Governador de
Distrito/Governador de Distrito Eleitos (Líder de Grupo de
1º VDG/DGE)

☐

☐

☐ Instituto de Preparação de Instrutores (FDI)

☐

☐

☐ Série de Excelência para Preparação de Instrutores (FDES)

☐

☐

☐ Instituto Avançado de Liderança Leonística (ALLI)

☐

☐

☐ Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI)

☐

☐

☐ Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI)

☐

☐

☐ Treinamento de 1º VDG/DGE de Distrito Múltiplo

☐

☐

☐ Treinamento para Dirigentes de Clube

☐

☐

☐ Treinamento de Presidentes de Conselho

☐

☐

☐ Treinamento para Presidentes de Divisão

☐

☐

☐ Treinamento de Segundo Vice-Governador de Distrito

☐

☐

☐ Outro: _____________________________

☐

☐

☐ Outro: _____________________________

☐

☐

☐ Outro: _____________________________

☐

☐

☐

Ano mais
recente em que
se realizou

Número de
vezes que se
realizou

Elabore sobre a sua experiência de treinamento no Lions, conforme desejar. Informe quaisquer outras experiências em Lions Clubs
International que possam qualificá-lo para ser um candidato ao LCIP. (experiências fora da organização serão abordadas na seção a
seguir.)

Parte 3: Experiência em treinamentos fora do Lions
Indique sua formação profissional geral, pois ela é relevante para a apresentação dos treinamentos.
Cargo e/ou profissão:
Área e empregador:
Principais
responsabilidades:
Indique seu nível de experiência com os seguintes formatos de treinamento fora de Lions Clubs International.
Falar em público:
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência
Tamanho do maior público: _____

Ensinar em sala de aula padrão:
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência
Tamanho do maior público: ____

Facilitar discussões em grupo
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência
Tamanho do maior público: ____

Indique seu nível de experiência com os seguintes assuntos relacionados a treinamentos fora de Lions Clubs
International.
Realizar treinamento em habilidades interpessoais
(ex.: comunicação, gestão de conflitos):
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência

Realizar treinamento de integração, do tipo de Recursos
Humanos
(ex.: apresentação de pessoas e processos):
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência

Indique seu nível de experiência com as seguintes questões relacionadas a treinamentos fora de Lions Clubs
International.
Realizar treinamento para um público diverso
(ex.: diferenças culturais, estereótipos de gênero):
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência

Usar tecnologia para preparar e/ou ministrar
treinamentos (ex.: edição em Word, apresentação em
PowerPoint):
☐ Nenhuma experiência
☐ Um pouco de experiência
☐ Bastante experiência

Elabore sobre o exposto acima, conforme desejar. Informe quaisquer outras habilidades ou experiências que possam
qualificá-lo para ser um candidato ao LCIP.

Parte 4: Motivação pessoal:
Por que é importante para você buscar a certificação por meio do Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP)?

Parte 5: Informações adicionais (se não for preenchido eletronicamente, utilize folhas adicionais, conforme
á )
1) Como você pessoalmente cria um ambiente de aprendizado positivo para os participantes?
Considere o que você faz (e o que não faz) para estabelecer o tom de uma experiência valiosa para todos os alunos.

2) Forneça um exemplo de como você já usou os princípios para ensinar a adultos de forma eficiente em uma sessão
de treinamento.
Leve em consideração como você pode ter tornado uma sessão ou um componente ativo ou colaborativo, ou que
dependesse das experiências de vida, conhecimentos e metas dos alunos.

3) Forneça um exemplo de como você acomodou diferentes estilos/necessidades de aprendizagem em uma sessão de
treinamento.
Leve em consideração os materiais que você usou e as variações que talvez tenha feito para envolver determinados
tipos de alunos.

4) Descreva como você lidaria com os seguintes tipos de participantes:
a. Um participante que interrompe continuamente a aula com comentários um pouco fora do assunto.

b. Um participante que não contribui para as discussões.

c. Um participante que fica mandando mensagens ou consultando e-mails no telefone durante a sessão.

5) Se você for selecionado para participar, qual conhecimento e/ou habilidades você espera aprimorar de forma mais
significativa ao participar do LCIP?

6) Por que o desenvolvimento de liderança (e a disponibilidade de oportunidades de treinamento eficaz para apoiá-lo)
é importante para a missão dos Leões, “Nós Servimos”?

Parte 6: Observações importantes
Confirmação pelo candidato:
•
•
•

O LCIP é um programa altamente seletivo. A aceitação para o programa não é garantida, e a
participação nele não garante a certificação.
A certificação, se concedida, será válida por três anos; após esse período, os candidatos podem se
inscrever para uma recertificação.
A partir de julho de 2020, a certificação do LCIP será exigida para que se atue como instrutor nos
institutos conduzidos por Lions Clubs International e como Líder de Grupo do Seminário de 1º
VDG/DGE.

Analise e rubrique cada declaração abaixo, depois assine para confirmar que compreendeu os compromissos do
Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP).
_____ Estou ciente de que a aceitação no treinamento (e/ou para ser observado) não é garantida e de
que a participação não garante a certificação. Estou disposto a ser avaliado para determinar a
elegibilidade para me tornar um Instrutor Certificado do Lions.
____ Se eu for certificado, estou disposto a assumir um compromisso de três anos para oferecer
instrução e treinamento no meu distrito e/ou distrito múltiplo.
____ Se eu for certificado, entendo que não há garantia de que eu serei incluído ou indicado para
algum cargo, comitê, treinamento etc. em particular. Entendo que tenho que promover meus
serviços como instrutor de LCIP para aqueles que possam se beneficiar mais imediatamente da
minha certificação.
_____Entendo e concordo com as normas de despesas pessoais do Programa de Instrutor Certificado
do Lions, conforme constam acima.

Nome do candidato

Assinatura

Data

