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TÍTULO DA SESSÃO 
 

OBJETIVOS DA SESSÃO 
Ao final da sessão, os participantes estarão aptos a: 

Boas-Vindas 
• Interagir confortavelmente com os companheiros participantes  
• Verbalizar os objetivos do LCIP e do treinamento oferecido 
• Aderir às expectativas da classe 

Características dos 
Instrutores de Sucesso 
do Lions 

• Distinguir as características dos instrutores de sucesso do Lions 
• Identificar maneiras em que um treinamento do Lions se diferencia 

dos demais treinamentos 

Preparando-se para uma 
sessão de treinamento 
do Lions 

• Explicar os vários componentes dos materiais de treinamento do 
Lions  

• Descrever maneiras de se preparar para uma sessão de treinamento 
• Identificar várias melhorias que podem ser feitas no espaço físico 

para otimizar a experiência dos participantes 

Como Iniciar 

• Identificar os componentes necessários para uma sessão de abertura  
• Integrar vários quebra-gelos e/ou energizadores na sessão de 

treinamento  
• Descrever as características de um objetivo de aprendizagem bem 

escrito 

Comunicando-se com  
Clareza para Ganhar 
Credibilidade 
 

• Identificar as características de uma linguagem clara 
• Identificar os componentes para a narrativa de uma mensagem clara 
• Definir credibilidade 
• Identificar abordagens para se estabelecer credibilidade 
• Apresentar-se de uma maneira que ajude a estabelecer credibilidade 

perante o público 
• Identificar maneiras de manter e/ou aumentar a credibilidade 

Como criar um Ambiente 
de Aprendizagem 
Positivo 

• Diferenciar entre pedagogia e andragogia 
• Identificar as características dos alunos adultos 
• Utilizar várias habilidades de facilitação durante o treinamento 
• Reconhecer diferentes estilos de aprendizagem para melhor 

acomodar os alunos adultos 

Aprendizado Ativo 

• Identificar os vários tipos de atividades de aprendizado 
• Avaliar a sessão de treinamento designada para determinar o uso de 

métodos de aprendizado ativo e como eles ajudam na aprendizagem 
dos participantes 

Gestão do Treinamento • Implementar técnicas de gestão do tempo 
• Identificar estratégias sobre como lidar com participantes difíceis 

Enfrentando Desafios • Formular soluções para desafios comuns de treinamento 

Feedback 

• Definir Feedback 
• Explicar como o feedback é valioso para o crescimento 
• Aplicar os métodos apropriados para se oferecer um feedback 

efetivo de maneira oportuna e eficaz 
• Receber e reagir ao feedback de forma profissional e positiva 

 


