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Presidente di distretto 

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 
Introdução à Liderança 
Leonística 

Este curso define liderança e demonstra como os diversos tipos de 
liderança podem ser usados. Você irá avaliar qual o seu estilo de 
liderança. Cinco práticas de líderes mundiais exemplares são explicadas e 
aplicadas na prática. Por meio de atividades e exercícios, você pode 
avaliar seus conhecimentos e empregá-los em situações do Lions. Você 
irá criar um plano pessoal de preparação de líderes. 

Redigindo a sua Declaração 
de Missão Pessoal 

Prepare-se para embarcar em uma jornada de autoconhecimento! Por 
meio de uma série de atividades introspectivas, você vai definir a sua 
declaração de missão pessoal e saber como integrá-la à sua vida diária. 
Você também receberá um modelo que irá ensiná-lo a colocar "as coisas 
mais importantes em primeiro lugar" e evitar que tarefas menos 
importantes tomem a maior parte do seu tempo. 

Tomada de decisão  Você quer melhorar suas habilidades para tomar decisões?  Este curso 
apresenta os passos para uma variedade de estilos de tomada de decisão 
e formas de aumentar a sua aceitação pelo grupo.  Além disto, você 
encontrará várias técnicas que poderá empregar para tomar a sua 
decisão, como a regra de Pareto, a análise do campo de força, árvore de 
decisões, técnica da escada e quadro de análise comparativa. 

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. 

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. 

Definição de Metas Muitas pessoas não atingem seus objetivos porque não estabelecem 
metas eficazes. É exatamente o que você vai aprender a fazer neste 
curso. Você vai concluir o processo de definição de objetivos, desenvolver 
um plano de ação e, por fim, gerenciar seus objetivos para obter os 
melhores resultados. No final do curso, você estará no caminho da 
realização. 
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Motivação da Equipe Ao capitalizarmos na motivação pessoal de cada membro da equipe, o 
líder estará influenciando o nível de motivação de toda a equipe. Aprenda 
sobre a regra 50/50 e as cinco estratégias que um líder pode utilizar para 
motivar uma equipe, o que elevará o resultado da equipe como um todo 
em 37%. Conforme as cinco estratégias forem apresentadas, você 
também verá um equipe de projetos do Lions em ação. 

 

 


