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Presidente de conselho 

Novo Login facilitado: Crie um perfil pessoal para fazer os cursos e manter o registro daqueles que você 
concluiu. Assista a um pequeno vídeo sobre este processo. Vá à página de Inscrição em Cursos para 
fazer o login courses.  

Além deste, outros cursos podem ser de valia, dependendo das prioridades e metas do clube ou do 
distrito. 

Curso Descrição 
Preparação Neste curso você vai aprender o significado de preparação e os benefícios 

da preparação de Leões e comunidades. Por meio de exemplos e 
atividades, você vai conhecer as características em comum dos bons 
treinadores. O curso oferece um processo simples de cinco etapas para 
você usar nas suas preparações. 

Criatividade Faça este curso para refrescar as suas habilidades criativas, exercitando a 
sua criatividade com as atividades feitas no curso. Aprenda através do 
exemplo de outros Leões como usar a criatividade para planejar novos 
projetos, apoiar o novo Lions clube, ter ideias inovadoras e fomentar um 
ambiente positivo no clube. 

Equipes Eficientes Este curso irá ajudá-lo a entender as características das equipes 
eficientes, os estágios do desenvolvimento de equipe, como os líderes 
podem apoiar as equipes e como usar bons métodos de tomada de 
decisão. Você encontrará ferramentas para a avaliação de sua equipe, 
dicas para líderes de equipe e atividades interessantes para motivar e 
aumentar a energia de suas equipes de Leões. 

Gerenciamento de Mudança Ao fazer este curso, você aprenderá como se tornar um líder da mudança. 
Por meio das atividades, você irá reconhecer as funções no processo de 
implementação da mudança e as diferentes maneiras pelas quais as 
pessoas reagem às mudanças e as adotam. Você usará listas de 
verificação para avaliar a resistência à mudança e para desenvolver um 
plano para implementar uma mudança que é necessária. 

Administração de Reunião À medida que você acompanha o Leão David em uma série de visitas a 
clubes, este curso apresenta as três frases do bom gerenciamento de 
reuniões, procedimentos eficazes de preparação de reuniões e facilitação 
de reuniões. Você aprenderá como administrar o comportamento do 
grupo e como dar continuidade de uma reunião para outra. Você usará 
planilhas práticas e listas de verificação para administrar de forma eficaz 
as reuniões em seu clube. 

Relações Públicas Este curso define o que são relações públicas e apresenta os benefícios 
para os Lions Clubes. Você apreenderá o que torna um evento 
interessante para divulgação e como comunicar mensagens-chave sobre 
Lions Clubes. Você criará um curto discurso de improviso e um plano de 
relações públicas. Você descobrirá os muitos recursos de relações 
públicas que você pode usar. 
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Oratória Este curso mostra como preparar um discurso e como fazê-lo com 
eficiência. Inclui dicas práticas, listas de verificação e exemplos. 
Dependendo da sua experiência, você pode usar este curso para rever ou 
aprender uma nova habilidade de liderança: a oratória pública. 

Liderança Servidor A liderança servidora é uma filosofia de liderança eficaz que se baseia no 
desejo de servir ao próximo. Um Líder Servidor procura atender às 
necessidades das pessoas perguntando-se como pode ajudá-las a resolver 
problemas ou a desenvolver novas habilidades pessoais. Embarque em 
uma jornada de autodescobrimento na medida em que aprende as 
práticas do Líder Servidor utilizando atividades e cenas da vida real. Este 
curso simula uma jornada, quando você dirige em uma estrada, optando 
por saídas e fazendo paradas ocasionais para descansar e refletir, 
conforme o seu progresso durante o curso.  

Promovendo a Inovação                    Crescimento sustentável e serviço eficiente exigem novas ideias e ações. 
Este curso oferece dicas sobre como estimular a criatividade e criar um 
ambiente que incentive a inovação no seu clube. 
 

 


