LEARNING MENTOR
Leonardo da Vinci
DE/09/LLP-LdV/TOI/147 219

Full name: Professionalization and recognition for guidance in education: Qualifications for in-company
learning mentors through transfer and further development of high quality concepts and instruments for
career advice within Europe

Orientações para representar a aprendizagem ao
longo da vida ao nível dos colaboradores
e
Lista de verificação para representar a
aprendizagem ao longo da vida ao nível dos
colaboradores

Guidelines

Orientações para representar a aprendizagem ao longo da vida ao nível dos
colaboradores
O objectivo destas orientações é dar conselhos práticos aos Mentores de Aprendizagem sobre como
a aprendizagem ao longo da vida ao nível dos colaboradores e como persuadir a gestão a investir em
programas de formação profissional.
Grupo alvo:
Os Mentores de Aprendizagem, delegados sindicais, pessoas responsáveis por aconselhar sobre as
questões relacionadas com o desenvolvimento da carreira

VOCÊ. COMO UM MENTOR DE APRENDIZAGEM
Tornar-se competente em métodos e instrumentos prelacionados com o
aconselhamento sobre as questões relacionadas com a carreira individual, para além da
formação inicial em Mentor de Aprendizagem.
Adquirir conhecimentos gerais sobre educação e as possibilidades de formação, bem
como sobre os centros de formação regionais.
Para além disso, pode ser uma vantagem ter conhecimentos sobre a análise de testes
de competência individual para apoiar os seus colegas a tomar consciência das suas
suas competências reais como ponto de partida para o seu desenvolvimento pessoal.
Ter consciência e identificar as necessidades individuais e coletivas de aprendizagem,
pré-requisitos para aprender e recursos. Tornar as necessidades de aprendizagem
visiveis aos representantes dos trabalhadores e delegados sindicais, bem como à
gestão.
Trabalhar em conjunto com os representantes dos trabalhadores, delegados sindicais,
comissões de trabalhadores e outras comissões que representasam os interesses e as
necessidades formativas dos seus colegas.
Conhecer a estrutura da sua organização (ao nível geral e ao nível do desenvolvimento
humano), bem como sobre a estrutura de representação dos trabalhadores, de forma a
poder posiocionar-se na organização e no sistema de representação.
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CONQUISTE O SEU GRUPO-ALVO
Conquiste os seus colegas de forma directa e com personalidade.
Construa tendo em conta o nível de conhecimento dos seus colegas e tenha em mente
que que a formação pode ainda ser um assunto novo para ele/ela.
Tenha em conta que o seu colega poderá ter experiências negativas relacionadas com a
educação e formação e, portanto, ser céptico. Neste caso é ainda mais importante
mostrar o impacto positivo da formação do desenvolvimento de comeptências
profissionais e pessoais.
Torne o impacto positivo visível para os seus colegas: uma maior empregabilidade e
segurança no emprego, bem como uma maior auto-estima.
Mantenha o contacto com colegas que, finalmente, realizaram uma formação para
mostrar o seu apoio e para registar boas práticas que possam motivar outros colegas.
Use diferentes formas para chegar aos seus colegas: conversas pessoais, folhetos,
newsletters, etc

Um passo de cada vez: comece com pequenos passos, por exemplo, uma conversa
pessoal com um colega. A partir daqui, outros colegas comecerão a procurá-lo.

Continuidade e confiança: Você deve estar disponível para os seus colegas, poderá
acontecer que um colega o procure no seu intervalo ou depois do trabalho.
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AO NÍVEL DA GESTÃO
Torne o impacto positivo visível para a sua organização: mais trabalhadores qualificados,
contribuir para proteger o local de negócios e uma maior capacidade para competir.
Promover a formação individual e colectiva como uma vantagem para a sua organização.
Encontrar apoio para manifestar as suas preocupações e solicitações ao nível da gestão
(por exemplo, delegados sindicais, representantes da comissão de Saúde e Segurança).
Tenha em consideração que deve discutir diferentes possibilidades formativas com a
gestão, como por exemplo, vales de formação, créditos formativos.
Seja confiável.
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Lista de verificação para representantes dos trabalhadores
O objectivo desta lista de verificação é dar conselhos práticos ao Mentor de Aprendizagem Mentores
para representar a aprendizagem ao longo da vida junto dos colaboradores e como persuadir a
gestão a investir em medidas de formação profissional.
Ela ajuda o Mentor de Aprendizagem a verificar a sua abordagem. A lista pode ser usada durante a
definição do papel do Mentor de Aprendizagem na organização, mas também como um instrumento
de auto-controle para Mentores de Aprendizagem quando preenchido regularmente, por exemplo,
cada seis meses.
Grupo-alvo:
Os Mentores de Aprendizagem, delegados sindicais, pessoas responsáveis por aconselhar sobre as
questões relacionadas com o desenvolvimento da carreira

LISTA DE VERIFICAÇÃO – VOCÊ COMO MENTOR DE APRENDIZAGEM

Eu realizo formação contínua sobre métodos e instrumentos
para aconselhamento de carreira individual.
Adquiri conhecimento geral sobre educação e as
possibilidades de formação, bem como sobre os centros de
formação na região
.
Eu sei que testes há sobre análise de competências
individuais.
Estou ciente das necessidades de aprendizagem individuais
e colectivas e dos recursos de aprendizagem.
Tornei as necessidades de aprendizagem visíveis aos
representantes dos trabalhadores, delegados sindicais e
para a gestão.
Estou em contacto com representantes dos trabalhadores,
delegados sindicais e comissões que representam os
interesses e as necessidades formativas dos meus colegas.
Conheço a estrutura da minha organização (geral e
desenvolvimento humano) e a estrutura de representação
dos trabalhadores.
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CHECKLIST – ADDRESS YOUR TARGET GROUP
Eu abordo os seus colegas de forma directa e com
personalidade.

Construo tendo em conta o nível de conhecimento dos meus
colegas e tenho em mente que que a formação pode ainda
ser um assunto novo para ele/ela.
Tenho sempre em conta que o meu colega poderá ter
experiências negativas relacionadas com a
educação e formação e, portanto, ser céptico. Neste caso
mostro o impacto positivo da formação no desenvolvimento
de comeptências profissionais e pessoais.
Torno o impacto positivo visível para os meus colegas: uma
maior empregabilidade e segurança no emprego, bem como
uma maior auto-estima.
Mantenho o contacto com colegas que, finalmente,
realizaram uma formação para mostrar o meu apoio e para
registar boas práticas que possam motivar outros colegas.
Uso diferentes formas para chegar aos meus colegas:
conversas pessoais, folhetos, newsletters, etc
Continuidade e confiança: Estou disponível para os seus
colegas (por exemplo, e-mail, horas de atendimento)
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CHECKLIST – M ANAGEMENT LEVEL

Torno o impacto positivo visível para a minha organização:
mais trabalhadores qualificados, contribuir para proteger o
local de negócios e uma maior capacidade para competir..
Promovo a formação individual e colectiva como uma
vantagem para a minha organização
Quando apresento as minhas preocupações e solicitações
ao nível da gestão, tenho em conta que tenho apoio, como
dos delegados sindicais, representantes da Saúde e da
Segurança.
Tenho em consideração que devo discutir diferentes
possibilidades formativas com a gestão, como por exemplo,
vales de formação, créditos formativos..
Sou reconhecido como sendo confiável
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