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0. Pré requisitos para um Learning Mentor

O Learning Mentor deve possuir:
1) APTIDÕES E CAPACIDADES PESSOAIS


Empatia



Paciência e calma



Persistência



Bom humor



Saber lidar com o stress



Elevada auto-estima



Conseguir criar relações de confiança



Acreditar no potencial dos indivíduos para a aprendizagem e desenvolvimento pessoal



Auto-reflexão



Mente aberta



Disponível



Flexível



Integridade e honestidade



Assumir riscos



Entusiasmo



Disponibilidade para aprender



Criatividade e inovação



Autodidacta

2) APTIDÕES SOCIAIS E DE COMUNICAÇÃO


Controlo e gestão emocional



Capacidade para motivar



Capacidade de trabalhar com empenho e persistência



Capacidade para ouvir e dar respostas adequadas



Linguagem adequada (incluindo capacidade de argumentação)



Impulsionar um espírito de equipa e objectivos comuns



Promover o diálogo



Comunicar de forma clara e objectiva
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Módulos base:
1. O papel e as funções de um Learning Mentor

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ser autónomo
em:




Ter consciência das suas funções como
Learning Mentor, tendo em conta o seu
campo de acção e o seu papel,
especialmente no que respeita às 
actividades de gestão em colaboração
com a direcção de recursos humanos

e/ou os representantes sindicais



Compreender o seu papel enquanto
Learning Mentor



Criar um clima que promova a formação

Explicar o papel e a relevância das
organizações sindicais na aprendizagem
e desenvolvimento no local de trabalho
Explicar o papel do Learning Mentor no
local de trabalho
Identificar, no local de trabalho, os
indivíduos que precisam do apoio do
learning mentor, e enquadrar a forma
como irão trabalhar em conjunto



Identificar as barreiras à aprendizagem
no local de trabalho



Identificar os benefícios e as vantagens
para os indivíduos e para a organização
da aprendizagem no local de trabalho



Identificar os factores que irão contribuir
para um ambiente de aprendizagem
positivo, e desenvolver um plano de
acção para influenciar esses factores
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2. Avaliar as práticas da organização

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ser autónomo
em:



Ser capaz de avaliar a abordagem da
organização relativa ao processo de
aprendizagem ao longo da vida.



Explicar as consequências de uma
formação contínua insuficiente para a
organização



Identificar as áreas e o público-alvo
para
dos
programas
de
aprendizagem ao longo da vida



Dar exemplos sobre boas práticas da
aprendizagem



Explicar a importância da gestão na
promoção
dos
programas
de
aprendizagem ao longo da vida
(quadros médios e superiores)



Considerar a cultura e a estrutura da
organização



Mostrar potenciais
estratégias

objectivos

e
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3. Identificação das necessidades de formação

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ser autónomo
em:





Planear
e
implementar
procedimentos
que
permitam
identificar as necessidades de
aprendizagem
por
parte
dos
trabalhadores



Analisar o papel do Learning Mentor
na identificação de necessidades de
aprendizagem com os trabalhadores
e com a organização



Identificar
as
competências
e
conhecimentos necessários para
realizar
entrevistas
com
trabalhadores



Realizar
entrevistas
trabalhadores



Identificar necessidades individuais
de aprendizagem



Planear e realizar questionários de
diagnóstico de necessidades de
aprendizagem

Facilitar a análise adequada das
necessidades de formação

O
Learning
Mentor
conhecimentos base sobre:

com

deve

os

ter



As metodologias de formação mais
comuns e disponíveis actualmente



As vantagens e desvantagens destas
metodologias de formação



Os diferentes tipos de estilos de
aprendizagem



Quais as acções de formações
adequadas às necessidades dos
trabalhadores



Como manter uma base de dados
actualizada
de
todos
os
trabalhadores
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4. Métodos na educação e formação de adultos (ex. coaching e mentoring)

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ter
conhecimento aprofundado sobre:






Compreender e usar diferentes
métodos de organização de trabalho
para fins de aprendizagem


um

Diferenciar
coaching,
mentoring,
formação, orientação e tutoria
Desenvolver diferentes
organização da formação

formas

de

Compreender
o
conceito
de
coaching, conhecer os instrumentos O Learning Mentor deve ser autónomo
e ferramentas relevantes para este em:
método para incentivar os indivíduos
 Analisar o papel do Learning Mentor no
a participar nos programas de
processo de coaching orientado para a
aprendizagem ao longo da vida.
aprendizagem no local de trabalho,
quando necessário


Incentivar e motivar os indivíduos a
identificar as suas forças, conhecimentos
e competências, e, deta forma, ajudá-los
a construir confiança sobre as suas
capacidades de aprendizagem



Ajudar o indivíduo a reconhecer a sua
auto-suficiência, para fazer escolhas
sobre o seu processo de aprendizagem



Usar o coaching e as competências de
analíticas, através da escuta activa e da
observação, para identificar obstáculos
específicos da aprendizagem



Dar informação, aconselhamento e
orientação sobre a aprendizagem ao
longo da vida
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5. Comunicação/promoção e persuasão numa variedade de parâmetros no
contexto de aprendizagem ao longo da vida

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ser autónomo
em:





Negociar acordos mútuos que visem
novos objectivos e/ou metas de 
aprendizagem
Ser capaz de lidar com grupos
heterogéneos


Analisar o papel do Learning Mentor no
aconselhamento e orientação sobre a
aprendizagem
Realizar reuniões com os indivíduos



Dar orientação, apoio e feedback 
individual

Presidir e participar efectivamente nas
reuniões de Learning Mentor



Organizar grupos de trabalho e 
estimular comunidades de práticas

Fazer apresentações breves e responder
a questões



Planear
actividades
acompanhamento, explicando
perspectivas

de 
as

Usar brainstorming para impulsionar a
resolução de problemas





Planear
e
implementar
uma
comunicação adequada ao grupoalvo e avaliar os seus esforços

Planear reuniões com a direcção para
desenvolver uma abordagem comum
para a aprendizagem no local de
trabalho



Ter capacidade de estabelecer O Learning Mentor deve ter
conhecimento aprofundado sobre:
contacto com indivíduos com:

um



As palavras-chave usadas no âmbito da
comunicação (ex. emissor, receptor,
mensagem,
código,
canal,
ruído,
contexto, grupo)



Negociar diferentes expectativas e 
encontrar consenso



Comunicar de forma clara e objectiva

Os comportamentos mais adequados ao
contexto (ex. contacto visual, expressão
facial, incentivo e controlo das próprias
respostas)



Dar feedback e trabalhar para além

dos acordos com os grupos-alvo



Estabelecer
a
ligação
entre
objectivos
específicos
de 
aprendizagem e aos objectivos
estratégicos dos indivíduos e da
organização


- Diferentes níveis de escolaridade
- Diferentes culturas
- Diferentes posições hierárquicas



As técnicas de escuta (ex. clarificação,
reafirmação, sintetização)
Os recursos para fazer apresentações
(ex. flip chart,, videoprojector e
PowerPoint)
Os benefícios e as vantagens das
oportunidades
de
aprendizagem,
utilizando as competências de influência
necessárias para ajudar os indivíduos a
fazer escolhas positivas
A
forma
de
avaliar
apresentações e reuniões.

as

suas
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Módulos opcionais:
6. Identificação e compilação das ofertas formativas e dos recursos de
aprendizagem

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning Mentor deve ser autónomo
em:


Compreender como é que a organização
planeia
a
aprendizagem
e
o
desenvolvimento de competências



Compreender os conceitos financeiros
(custos, recursos, partilha de encargos)

Identificar o que é necessário para
construir um recurso eficaz para a
aprendizagem no local de trabalho

Apoiar a selecção dos programas de 
formação mais adequados de um plano
de formação tradicionalmente aprovado
(contexto, enquadramento, metodologia)

Planear reuniões com a direcção para
desenvolver uma abordagem comum
para a aprendizagem no local de
trabalho



Identificar e compilar ofertas formativas e
recursos de aprendizagem



Apresentar conceitos de aprendizagem




O Learning Mentor deve
conhecimento base sobre:


ter

um

Quais as fontes onde pode aceder a
informação relevante (ex. sites), qual a
sua utilidade e condições de acesso

O Learning Mentor deve ser capaz de
identificar:


Um conjunto de organizações relevantes
para a formação, com as quais deve
estabelecer contacto (ex. entidades
formativas, escolas profissionalizantes,
centros de reconhecimento e validação
de competências).
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7. Avaliação dos processos de aprendizagem

Competências profissionais necessárias

Metas e critérios

O Learning Mentor deve:

O Learning
organização:



Dar uma estimativa sobre os efeitos a
curto, médio e longo prazo dos
processos de aprendizagem ao longo da
vida

Mentor

deve

apoiar

a



Na avaliação inicial dos indivíduos sobre
a
organização
da
formação,
desempenho do formador, qualidade dos
conteúdos programáticos, etc.



Na avaliação de follow-up pelo indivíduo
e pelo gestor da formação (após 2-4
meses)



No feedback do formador
envolvimento de peritos

e

no
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