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 COMPETÊNCIAS DO INSTRUTOR CERTIFICADO DO LIONS 
Instrutores Certificados do Lions atingem ou superam as competências listadas abaixo: 

PROFISSIONALISMO – Preparação 

Familiaridade com os 
materiais de 
treinamento 

O instrutor demonstra um conhecimento significativo sobre a sessão de treinamento; usa o 
roteiro como guia, mas expõe o conteúdo nas próprias palavras. Adiciona algumas histórias 
pessoais/exemplos pertinentes para tornar a sessão mais significativa. 

Uso eficaz do espaço 
físico 

O instrutor conhece tão bem os materiais que se desloca pela sala durante a sessão, 
ocasionalmente conferindo as anotações quando oportuno.    Verifica frequentemente com 
os participantes durante as atividades.  Tome cuidado para não obstruir o acesso visual dos 
participantes ao flipchart ou tela, enquanto se desloca. 

Organização O Instrutor demonstra uma organização e preparação acima da média; os erros com os 
materiais são mínimos e não afetam o treinamento. 

Gerenciamento do 
tempo 

O instrutor conclui a sessão no horário, sem sacrificar muito do conteúdo.  É necessário 
algum ajuste de tempo para acomodar discussões ou perguntas inesperadas. O instrutor é 
capaz de resgatar a atenção dos participantes e seguir em frente, fazendo  alguns ajustes 
ao tempo restante. 

 

PROFISSIONALISMO – Apresentação 

Uso dos materiais e 
atividades 

O Instrutor geralmente usa os materiais fornecidos para apoiar a apresentação do conteúdo 
da sessão como previsto; perde algumas oportunidades. 

Esclarecimento sobre 
os objetivos 

O Instrutor define e explica claramente os objetivos do curso; os participantes têm uma ideia 
geral do propósito da sessão. 

Oferecer instruções O Instrutor relata as instruções de maneira simples e fácil de entender, usando uma 
abordagem padrão (por exemplo, oralmente). 

Enfoque O Instrutor ocasionalmente sai do tópico, mas o impacto na agenda é mínimo e/ou pouco 
frequente. 

Adaptabilidade 
O Instrutor adequa frequentemente a sessão em função das necessidades e do nível dos 
participante. Se isso ocorrer, ele poderá se adaptar aos imprevistos com os participantes 
e/ou tecnologia, sendo apenas um pouco afetado pelo ocorrido. 

Incorporação de 
ferramentas de 
Ensino 

O Instrutor hábil e consistentemente usa todas as ferramentas, conforme instruído. 
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COMUNICAÇÃO – Verbal 

Fala 
O Instrutor frequentemente expressa as ideias de forma clara, articulada e equilibrada, 
usando inflexão e tom apropriado. O instrutor faz algumas pausas e tem maneirismos 
perturbadores, mas eles não afetam o treinamento geral. 

Escuta O Instrutor escuta as opiniões/perguntas dos participantes e responde de forma educada e 
profissional. 

Compasso O Instrutor geralmente fala em uma velocidade adequada. Mediante solicitação, repete as 
informações importantes para garantir precisão e compreensão. 

Volume O Instrutor fala geralmente em um volume adequado para os participantes em toda a sala, 
independentemente da atividade ou tamanho do grupo ao redor. 

 

COMUNICAÇÃO - Não verbal 

Contato visual O Instrutor faz contato visual a maioria do tempo e/ou com a maioria dos participantes. 

Reação aos estímulos 
visuais 

O Instrutor frequentemente identifica se/quando os participantes estão confusos, entediados 
ou com falta de atenção; tende a reagir adequadamente com perguntas, reiterações, 
intervalos, etc., conforme necessário. 

Uso do corpo/ 
gesticulação 

O Instrutor frequentemente usa gestos para auxiliar no ensino; os maneirismos não 
interferem na aprendizagem. 

 

ATMOSFERA 

Facilitação / 
Engajamento 

O Instrutor de fato incentiva a maioria dos participantes a contribuir nas atividades e 
discussões; ocasionalmente incentiva os participantes a responderem perguntas uns dos 
outros; geralmente mantém o controle e a ordem. 

Dinâmica de grupo 
O instrutor estabelece um ambiente de sala de aula positivo, no qual os participantes 
expressam pensamentos de forma livre, mas respeitosa. A atmosfera na sala é divertida e 
envolvente.   

Respeito 
O Instrutor frequentemente se comunica com os participantes de forma respeitosa  
demonstrando apoio.  O Instrutor geralmente incentiva o respeito e apoio entre os 
participantes; os participantes ocasionalmente falam ao mesmo tempo ou dominam a 
conversa. 

Opiniões O Instrutor identifica e aproveita oportunidades para dar opiniões que sejam úteis e 
adequadas. 

 

CONHECIMENTO 

Conhecimento do 
assunto O Instrutor demonstra amplo conhecimento do assunto.   

Repasse de 
conhecimento 

O Instrutor identifica e aproveita as oportunidades para aumentar o conhecimento e/ou 
compreensão do participante. O Instrutor ocasionalmente se refere a assuntos relacionados 
e inclui os últimos acontecimentos na área, mas talvez não faça claramente a correlação ao 
assunto em questão nem os use como trampolim para discussões adicionais. 

Confirmação do 
conhecimento 

O Instrutor geralmente revisa conteúdos e relaciona discussões aos objetivos para garantir 
que os participantes adquiriram o conhecimento previsto. 

Conhecimento do 
participante 

O Instrutor utiliza o conhecimento dos participantes de vez em quando, mesmo quando o 
Guia do Instrutor não lhe instrui para tal.  Por exemplo, pedindo aos participantes que 
ajudem a responder uma pergunta de outro participante ou dar opinião. 
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