DIVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Caminhos de Certificação para Facilitação em sala de aula
Instituto de Preparação de Instrutores
(FDI)

Programa de Instrutor Certificado do Lions
(LCIP)

Qual é o
propósito
deste
treinamento?

Desenvolver e expandir o número de
instrutores do Lions especializados
disponíveis para uso em treinamentos nos níveis
de clube, distrito e distrito múltiplo.

Proporcionar um consistente treinamento efetivo em
todos os níveis dentro do Lions, aumentando o
número de instrutores qualificados ao mesmo
tempo em que oferece uma estrutura para ampliar e
aprofundar o conhecimento e a experiência dos
instrutores.

O que posso
esperar obter
com este
treinamento?

O currículo foi criado para incrementar as
habilidades de realização de treinamentos e
as técnicas que aumentarão a qualidade dos
treinamentos e a eficácia geral dos programas
de desenvolvimento para líderes Leonísticos.

O currículo é projetado para confirmar o
entendimento das principais habilidades de
treinamento e obter estratégias e técnicas de
treinamento adicionais dos colegas participantes.
Além disso, obtém-se o aumento da confiança na
habilidade de treinamento de alguém, por meio de
feedback de colegas e professores.

Quem deve se Instrutores inexperientes e experientes que
inscrever para gostariam de aprimorar suas habilidades para a
participar? realização de treinamento.
Como posso Participe do FDI e conclua a tarefa pós-FDI para
me tornar um a obter a graduação.
FDI/LCIP
Certificado?

Graduados e não graduados em FDI com ampla
experiência em treinamento.
Participe de um treinamento de LCIP e atenda aos
requisitos de certificação.

Onde posso facilitar depois de concluir o treinamento?

Formandos do
FDI

LCIP
Certificado**

Todos os treinamento em nível de Clube
Todos os treinamentos em nível de Divisão
Todos os treinamentos em nível de Distrito
Todos os treinamentos em nível de Distrito Múltiplo
(Incluindo o treinamento para FVDG/DGE de Distrito Múltiplo)
Institutos dirigidos por Lions Clubs International*
Seminário Internacional de FVDG/DGE*
* A partir de julho de 2020, a certificação do LCIP será exigida para que se atue como instrutor nos institutos realizados por Lions Clubs
International e no Seminário de FVDG/DGE.
** A partir de 1º de julho de 2020, todas as certificações do LCIP recebidas dentro de um ano Leonístico terão validade de três anos, mas não
excederão quatro anos. O primeiro ano será considerado o ano Leonístico em que a certificação foi concedida. O período de recertificação
será de 1º de julho a 30 de junho do 4º ano da certificação.
Caso você tenha alguma dúvida sobre os Programas do Desenvolvimento de Liderança, envie um e-mail para:
leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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