O QUE FAZ UM LEARNING MENTOR?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

O Learning Mentor é um representante que desempenha as

Está interessado em tornar-se um Lear-

seguintes funções na organização:

ning Mentor ou em conhecer melhor

O QUE É O PROJECTO LEARNING MENTOR?

Promover junto dos trabalhadores as diferentes opor-

este projecto, ou conhece alguém que

O projecto “profissionalização e reconhecimento para ori-

tunidades de aperfeiçoamento profissional e de apren-

possa estar interessado?

entação na educação e formação” – Learning Mentor –, co-

dizagem;

meçou por ser implementado pelas organizações sindicais e

Promover o valor e os benefícios da aprendizagem

pelas entidades formativas na Europa. Tem como principal

contínua;

Se sim, por favor, visite o site do pro-

objectivo desenvolver uma qualificação para mentores de

Trabalhar directamente com os indivíduos e com as

jecto Learning Mentor, www.lear-

aprendizagem ao longo da vida. Tendo por base o conceito

suas organizações na identificação das necessidades

ningmentor.eu, e obtenha mais infor-

Irlandês Union Learning Representative, este projecto pro-

de aprendizagem;

mações sobre a formação. Os cursos

cura, numa primeira fase avaliar e desenvolver o conceito

Desenvolver em conjunto com os indivíduos, um plano

irão decorrer em Portugal, Alemanha,

para o promotor das questões relacionadas com a educação

de aprendizagem ao longo da vida;

Bélgica, Letónia e Suiça, entre Março e

e formação, dentro da organização, e, posteriormente, pro-

Estar disponível para qualquer questão relacionada

Maio de 2011.

mover a transferência deste conceito para outros países.

com a aprendizagem ao longo da vida;
Incentivar os trabalhadores a serem proactivos na defi-

O foco principal deste projecto financiado pela EU é o de-

nição da sua carreira profissional e apoiar o seu desen-

senvolvimento de um modelo de competências, formação e

volvimento pessoal;

ferramentas de apoio para o Learning Mentor.

Orientar e apoiar a participação em programas de for-
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mação profissional;

PORQUÊ TORNAR-SE UM LEARNING MENTOR?

Identificar e actualizar as diferentes ofertas formativas.

Pode tornar-se num Learning Mentor se estiver interessado

Para qualquer questão adicional, po-

O PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO

em:
Motivar os indivíduos a participarem em actividades de
aprendizagem ao longo da vida;

1. Avaliação das práticas da organização
2. Identificação das necessidades de formação

um;

3. Métodos na educação e formação de adultos

dos adequados para o fazer.

do projecto, através dos contactos dis-

0. O papel e a função que um Learning Mentor

Apoiar os objectivos de formação profissional de cada
Aprender quais os instrumentos, ferramentas e méto-

derá contactar o ISQ, parceiro nacional

Módulos base

(ex. coaching e mentoring)
4. Comunicação, promoção e influência nos
diferentes contextos formativos
5. Identificação e compilação das ofertas
formativas e dos recursos de aprendizagem
6. Avaliação dos processos de aprendizagem

Módulos opcionais

ponibilizados infra.
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