INFORMATIVO

Curso

Formação de Tutores
O curso, original do alemão Ausbildung der Ausbilder (AdA/AEVO), tem como
propósito sensibilizar os tutores quanto a importância do acompanhamento e
orientação diária nas atividades dos aprendizes.
Público-alvo: colaboradores que desenvolvam atividades de treinamento e
desenvolvimento em empresas.

Metodologia e Formato Dual
O intercâmbio de conhecimentos é imprescindível para manter a qualidade de
serviços, seguindo essa linha, o curso aborda conceitos teóricos e aplicação prática,
desenvolvendo:
• Debate e trabalho em grupo;
• Autoavaliação e avaliação dos resultados dos grupos de trabalho;
• Dinâmicas interativas para facilitar o processo da aprendizagem;
• Estudos de caso voltados à formação profissional.

Conteúdo/Campos de Aplicação

Facilitadora

1

Os participantes são familiarizados com
o sistema dual e é feito o reconhecimento das necessidades particulares de
suas respectivas empresas.

Hanna Helstela (Hanna Helstela, Trainning &
Development).
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É abordada a colaboração com a escola
profissionalizante e o processo de
recrutamento e seleção de candidatos.

O curso inclui
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Qualificação pedagógica dos formadores, apresentando técnicas de motivação e liderança, o aprimoramento das
relações entre o formando e formador.

4

Instrução dos tutores para preparação
dos jovens nos seus exames finais,
assegurando o sucesso durante a
formação na empresa.

Quem já participou, gostou!
“As dinâmicas e exercícios aplicados
proporcionam um aprendizado e desenvolvimento constante. A diversificação das
empresas participantes e dos instrutores
tornam o curso ainda mais atrativo”.
Dieter Schmiedt – STIHL Ferramentas
Motorizadas Ltda.
“Metodologia eficaz”.
Diogo Nunes – Volkswagen do Brasil

Realização:

Licença para
realização da prova
teórica e prática

Certificado válido pela
Confederação Alemã
das Câmaras de
Comércio e Indústria

Quando?
07 a 11 de maio de 2018
Prova: 14 e 15 de maio
Duração:
08h30 às 16h30 (Período integral)
Local:
Volkswagen do Brasil,
São Bernardo do Campo-SP
Via Anchieta km 23,5, - CEP 09823-901
Informações: Tel.: (11) 5187-5113
Email: treinamento@ahkbrasil.com

Facilitadora:
CENTRO DE COMPETÊNCIA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
BRASIL-ALEMANHA

