
Como líder de Lions, você aceitou uma incrível responsabili-
dade. Você pretende tomar medidas que levarão o seu clube,
distrito, distrito múltiplo e a nossa associação para a frente.
Você se empenha para causar um impacto positivo; você 
quer ter êxito. Pense nisto: quanto mais tempo dedicar à 
preparação de líderes, mais bem sucedido você se tornará. 
Os líderes de maior êxito são aqueles que preparam mais 
líderes.

Apesar de cada posição de liderança da nossa associação vir
com metas, objetivos, responsabilidades e tarefas específicas,
isto representa apenas uma parte da equação. Se quiser fazer
grandes realizações, você deve preparar grandes líderes. Isto 
é particularmente importante ao nos aproximarmos do final
de outro ano Leonístico. Você está pronto para 2015-2016 
e adiante?

A sua estratégia de liderança inclui o enfoque no desenvolvi-
mento dos líderes Leões de amanhã? Veja algumas medidas
básicas que você poderá tomar para desenvolver mais líderes:

EXPONHA-SE – proporcione aos outro o acesso às•

suas responsabilidades, estratégias e ações.

COMPARTILHE - como você pensa. Explique os•

motivos por traz de suas decisões e orientações.

ESCUTE - saiba como os outros pensam.•

Identifique habilidades especiais e interesses dos
outros por meio de diálogos frequentes.

DESAFIE – ofereça aos outros oportunidades•

para exercitarem as suas capacidades e pratica-
rem as habilidades de liderança.

APRENDA – com os outros. Solicite e leve em•

consideração as sugestões deles.

ACREDITE – nos outros. A convicção leva a•

devoção. Ofereça aos demais a coragem para
acreditar em si mesmos e se dedicar à liderança
Leonística!

Nós, a organização de serviços humanitários de maior
impacto do mundo, ao comemorarmos o nosso Centená-
rio, somos gratos a estes Leões cuja liderança nos trouxe
até onde nos encontramos hoje. Podemos olhar confiantes
para os próximos cem anos, sabendo que os nossos atuais
líderes reconheceram a importância da liderança eficaz e
tomaram medidas focadas em desenvolver grandes líderes
Leões para o futuro. 

Edição 2 de 2014-2015

REDE DE
L Í D E R E S

Os líderes de maior êxito são aqueles que mais desenvolvem liderança 



Começou a temporada do surfe! Pegue uma onda até Honolulu
Programa de Treinamento para os Governadores de Distrito
Eleitos de 2014-2015

Com as três primeiras fases do treinamento do Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito para
2014-2015 quase concluídas, os governadores de distrito eleitos do mundo inteiro estão aguardando a fase final da
preparação – o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2015, na belíssima Honolulu, Havaí, EUA! 

Contando com o apoio e orientação dos líderes de grupo do Seminário de GDE de 2015, os primeiros vice-governadores de
distrito começaram a preparação no início de outubro, com o componente do programa de aprendizado independente
guiado. Eles trabalharam diligentemente para finalizar as três tarefas e avaliações online, sendo que, coletivamente,
chegaram ao impressionante percentual de 99,68% de participação.

Em janeiro e fevereiro, os primeiros vice-governadores de distrito/governadores de distrito
eleitos tiveram a oportunidade de trabalhar com os Líderes de Área da GLT e da GMT 
e outros colegas nas metas distritais e planos de ação relacionados ao desenvolvimento 
da liderança e aumento de associados. Os participantes deste treinamento também
aprenderam mais sobre as iniciativas voltadas ao Centenário da associação. 

No decorrer do ano, os primeiros vice-governadores de distrito/ governadores de 
distrito eleitos também participaram das sessões locais de treinamento, conduzidas 
pelos distritos múltiplos, que foram fundamentais para capacitá-los para este importante
cargo. Os assuntos dos distritos múltiplos incluíram as habilidades-chave de liderança e
conhecimentos práticos para assegurar que os nossos governadores entrantes tivessem
uma preparação bem complexa. 

Visando o Seminário de GDE de 2015 em Honolulu, os governadores de distrito entrantes
podem estar certos de que terão três dias empolgantes de workshops interativos, sessões
informativas e companheirismo internacional que os manterão motivados, inspirados e
prontos a cultivar novas ideais e perspectivas multiculturais. Esta experiência será única e
não se pode perdê-la. Estaremos esperando você na ensolarada Honolulu! Aloha!

Treinamento de Área da GLT
Em janeiro e fevereiro os Líderes de Área da GLT coordenaram o Treinamento de
Área da GLT para os vice-governadores de distrito/governadores de distrito eleitos.
Os instrutores deste treinamento são o Líder de Área da GLT, Líder de Área da GMT
e um outro instrutor Leão experiente.

O treinamento de Área da GLT é a terceira etapa do processo de treinamento
composto por 4 etapas para os Governadores de Distrito entrantes. O treinamento é

um programa intenso de 3 sessões que cobre: Trabalhando como Membro da GMT e da GLT, Workshop de
Desenvolvimento da Liderança e Workshop de Aumento de Associados. Este ano temos uma nova sessão, que se
chama “Onde há uma necessidade, há um Leão: a comemoração do Centenário”. Esta nova sessão dedica-se a
proporcionar apoio ao coordenador distrital do Centenário, motivando os clubes a participar no Desafio de Serviços
do Centenário e promovendo a divulgação da comemoração do Centenário.

Quando o Treinamento de Área da GLT estiver concluído, os Governadores de Distrito entrantes terão uma
compreensão sólida das metas e planos de ação de liderança e de aumento de associados. Os Governadores de Distrito
entrantes também têm a oportunidade de se reunir com outros Governadores de Distrito entrantes da sua área para
trocar ideias e preocupações a respeito do quadro de associados e da liderança que sejam exclusivas para a área deles.
Os Líderes de Área da GLT e GMT recebem cópias das metas e planos de ação dos Governadores de Distrito
entrantes para que, caso surja necessidade, eles possam prosseguir o mentoreamento dos Governadores de Distrito
entrantes em todo o seu mandato como Governador de Distrito. Este treinamento tem obtido muito sucesso e vai
ajudar a orientar os Governadores de Distrito entrantes a atingirem as metas de aumento de associados e de liderança.



Atenção, todos os Coordenadores da
GLT de Distrito e do Distrito Múltiplo…
vocês estão no caminho certo para 
ganhar o Certificado de Honra ao Mérito
do Desenvolvimento de Liderança??
O Programa de Reconhecimento do Desenvolvimento de Lide-
rança da GLT é um programa de reconhecimento anual criado
especificamente para os coordenadores da GLT-DM e da GLT-
D. Este programa reconhece o trabalho árduo e a dedicação
demonstrados pelos coordenadores da GLT para identificarem
novos líderes e proporcionarem oportunidades de treinamento
e desenvolvimento de liderança ao longo do ano.

A primeira fase do Programa de Reconhecimento do Desenvol-
vimento de Liderança da GLT consiste do Certificado de
Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança. Conce-
dido anualmente, todos os coordenadores da GLT que cumpri-
rem os critérios do programa receberão um Certificado de Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança, juntamente
com uma carta personalizada do Presidente Internacional. O formulário de inscrição ao Certificado de Honra ao Mérito do
Desenvolvimento de Liderança da GLT deve ser preenchido e enviado até 15 julho de 2015.

A segunda fase do programa consiste do Prêmio de Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança. O Prêmio de 
Honra ao Mérito é conferido aos coordenadores da GLT-MD e GLT-D que ganharam o Certificado de Desenvolvimento 
de Liderança de Mérito a cada ano do mandato de três anos da GLT. Não é necessário fazer inscrição para receber o Prêmio
de Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança.

Como líder Leão, você conhece o valor do reconhecimento. Esta é uma oportunidade para você, coordenador da GLT-DM e
da GLT-D, ser reconhecido por todo o seu empenho! Visite a página do Programa de Reconhecimento do Desenvolvimento
de Liderança da GLT para obter mais informações sobre este novo e empolgante programa de reconhecimento de liderança!

Institutos de 
Liderança 
Leonística
Já ouviu os Leões falando dos
institutos que participaram e da
grande experiência que foi para
eles? Você já ouviu frases como
“experiência inestimável”,
“gratificante e agradável”,
“grande ajuda para o meu
futuro como líder Leão”,
“aprendi muito em três dias maravilhosos” ou “MELHOR EXPERIÊNCIA DA MINHA VIDA!”?

Garantimos que estes não são apenas rumores! Aprenda as técnicas necessárias para realizar uma reunião de clube
produtiva. Adquira uma melhor compreensão de como “pensar de forma criativa” e gerenciar projetos para alcançar o
sucesso. Aprenda e pratique as habilidades de um facilitador eficiente. Estes são apenas alguns exemplos dos assuntos
abordados nos Institutos de Liderança Leonística. Aprimore as suas habilidades de liderança; mais de 450 Leões já o fizeram
neste ano! Clique na página do Programa de Desenvolvimento no website de LCI para obter mais informações.

Remaining 2014-2015 Lions Leadership Institutes 
 

!

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Instituto de Preparação
de Instrutores
O Instituto de Preparação de Instruto-
res (FDI) é uma oportunidade única
para os Leões com alguma experiência
atuando como instrutores em eventos
de treinamento do Lions desenvolve-
rem ainda mais as suas habilidades. 
O currículo do FDI concentra-se não
somente nas habilidades de apresenta-
ção, mas engloba muitas outras habili-
dades e conceitos, que influenciam na
qualidade dos treinamentos oferecidos
e na eficiência dos programas de 
preparação de líderes de LCI. Isto 
se consegue através de discussão, 
demonstração e prática. Parabenize os
100 Leões da lista abaixo, que recente-
mente participaram do treinamento 
do FDI. Sempre que você constatar a
necessidade de treinamento em sua
área, não esqueça dos formandos do
FDI, como os listados a seguir! 

Jacarta, Indonésia 
5-9 de novembro de 2014
307A1 Fakhri Amin 
307A1 Jessica (Jessie) Mia Andriana

Budiman
307A1 Lily Fandy
307A1 Jane Handoko
307A1 Ria Musiawan
307A1 Evi Pohan
307A1 Dewi Sri
307A1 Wang Tjie Hoa
307A2 Yulina Indriyani
307A2 Hoesni I. Karim
307A2 Indra Kusuma
307A2 Rudy Lianto
307A2 Hady Rusmin
307A2 Augusta Marsaulina 

Sihombing
307A2 Henry Amianco Thee
307B1 Erijanto Djajasudarma
307B1 Daniel Kubijanto
307B1 Suryati Makmur 
307B1 Hans Marloanto
307B1 Sari Pitaloka
307B1 Dewi Lie Tju Tjhin
307B1 Yahya Yastputera
307B2 Reny Bunjamin
307B2 Peter Gozal
307B2 Ringgo Herlambang
307B2 Maria Muliani
307B2 Hj Titik Priono
307B2 Eddy Sujanto
307B2 Erick Suprapto

Hyderabad, Índia 
20-23 de novembro de 2014 

306B1 Christie Nanayakkara
306B2  Nimal Senadeera
315B1  Mian Md. Muraduzzaman
315B3 Md Wahidur Rahman Azad
316A  Vijaya Kumar Vegesna Raju
316C   Srinivas Salike
316D   Sudhakar Ambati Reddy
316E   Ramesh Lakshmanan
317B   Monica Prashant Sawant
317C   Neelakanth M.Hegde 
317E K Vamsidhar Babu
318A Hariharan Gopalan
318A K Suresh
318B G. Venukumar
318C Roy Varghese
321A2 Jagdish Rai Goel
321D Sudeep Kumar Garg
321E Satish Kumar Srivastava
322C2 Vinod Mohunta
322C3 Jayanti Mallik
323A1 Sanjay K. Chury
323A1 Ravindra B. Kadel
323A3 Deepak S. Chaudhari
323J Mona B. Sheth
324A4 Govindaraj Narasimhan
324A6 Kondaseni Bhaskar
324B1 Ramakrishnan 

Mathanagopal
324B1 Gurunathan Mounaswamy
325A1 Sunil Bhakta Shrestha
325B2 Durga Kumar Dhungana

Brazzaville, Congo 
31 de janeiro-3 de fevereiro de 2015

403 A1 Rimon Hajjar
403 A1 Diane Estelle Inne
403 A1 Dieu-Donne Hubert Millogo
403 A2 Diamilatou Aka-Anghui
403 A2 Godefroy Chekete
403 A2 Simon Diakite
403 A2 Kate B. Hudson
403 A2 Nana Esi Parry
404 A1 Kofoworola Iyabo Jegede
404 A1 Olumuyiwa T. Jegede
404 A1 Austin O. Onono
404 A2 Lynda Odu
404 B2 Christine O. Adebajo
404 B2 Abiodum Gamiyu Adediji
409 Leandre Kalonda Saburi
409 Odette M. Kashikala
411 B Robert M. Munanura
412 Ken Banda
412 Jona O. Machaya
414 Ammar Amri
415 Jalila Harchaoui

Lisboa, Portugal 
7-10 de fevereiro de 2015

101 A Ralf Melin
103 S Anita M. Marigo
103 SW Mélodie N. De Mora-Gayon
105 SE Michael G. Howes
106 C Lisbeth Andreasen
107 A Marja-Leena Knuutinen
108 AB Francesco Barracchia
108 IA1 Irene Camusso
108 TA2 Ernesto Zeppa
108 YA Francesco Accarino
108 YB Pietro Manzella
111 N Edmund R. Krug
112 B Robert J. Samson
112 C Eric J. A. Benoit
112 D Muriel Dethier
115 CS Pedro M. Alexandre
115 CS Luis F. Nascimento
117 A Popi S. Moutafi
118 E Lizet Behar
120 Heikki Koort



Os formando do FDI continuam o 
seu desenvolvimento com a Série 
de Excelência para a Preparação 
de Instrutores!
O mais novo programa de treinamento da Divisão de
Liderança, a Série de Excelência para a Preparação de
Instrutores (FDES), dedica-se a aprimorar as importantes
habilidades de apresentação e facilitação dos formandos 
do Instituto de Preparação de Instrutores (FDI). O
desenvolvimento contínuo é fundamental para garantir 
que os nossos instrutores Leões estejam preparados para
maximizar o impacto ao treinarem os Leões da sua área. 
Os participantes do programa terão a oportunidade de
compartilhar e discutir sucessos de treinamento, desafios 
e recursos; aprimorarão suas técnicas de treinamento 
e aprenderão os fundamentos da facilitação de webinars.

A FDES compõe-se de quatro sessões de webinars
altamente interativas que ocorrerão em 10 e 24 de março
de 2015; estão agendadas nestas datas duas sessões
consecutivas de aproximadamente 75 minutos cada. Os
participantes devem ser formandos de um Instituto de
Preparação de Instrutores patrocinado por LCI, devendo
comprometer-se a participar ativamente de todas as 
quatro sessões e de concluir todo o trabalho exigido 
nas tarefas preliminares.

Para obter mais informações sobre o programa, visite o
Centro de Recursos de Liderança no website de LCI, ou
entre em contato com o Departamento de Institutos e
Seminários na sede de LCI.

O formulário já está disponível: 
Instituto Regional de Liderança
Leonística de 2015-2016
O programa do Instituto Regional de Liderança Leonística
permite que os distritos múltiplos e únicos se candidatem a
financiamento e apoio em termos de currículo para os
institutos locais de treinamento. O conteúdo do currículo
do Instituto Regional de Liderança Leonística é baseado no
do Instituto de Liderança Leonística patrocinado por Lions
Clubs International e inclui assuntos como Gerenciamento
de tempo, Trabalhando em equipe e Oratória. O currículo
do Instituto Regional de Liderança Leonística foi criado
para aprimorar o treinamento de Leões que desejem
desenvolver as suas habilidades em preparação para cargos
de liderança em âmbito de distrito e clube. 

Este programa permite o financiamento de até US$ 10.000
para os candidatos que se inscrevem pela primeira e
segunda vez, e até US$ 7.500 para os candidatos que
tenham recebido financiamento por 3 ou mais vezes. Os
Coordenadores da GLT de Distrito Múltiplo e Distrito
Único receberam um email no início de fevereiro, com
informações sobre como solicitar recursos para realizar os
seus próprios Institutos Regionais de Liderança Leonística.
Para se qualificar aos recursos, a Divisão de Liderança deve
receber a solicitação de recursos de 2015-2016 preenchida
mais tardar até 30 de abril de 2015. Caso precise de mais
informações ou tenha dúvidas sobre este programa de
treinamento, entre em contato conosco. 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php


Centro de Recursos de Liderança
O início de um novo ano é um momento para análise
quando as pessoas refletem sobre como as coisas andam e
como estavam. Na Divisão de Liderança, estamos focando a
nossa atenção no próximo ano e em algumas das adições
que você vai ver no Centro de Recursos de Liderança.

Programa de Treinamento do Segundo Vice-Governador 
de Distrito
Você está procurando recursos para preparar o segundo
vice-governador de distrito para o sucesso? Pois não precisa
mais procurar! O Programa de Treinamento do Segundo
Vice-Governador de Distrito consiste de um programa de
aprendizado combinado em duas fases que inclui um
módulo de treinamento online e um currículo de workshop.
O treinamento dos Segundos Vice-Governadores de Distrito
para as responsabilidades relacionadas à liderança e
administração do distrito melhora a liderança eficaz em
nível distrital e os prepara para assumir futuras funções
dentro da equipe do governador de distrito. 

A Fase 1 consiste do Treinamento Online do Segundo Vice-
Governador de Distrito, a qual está disponível no Centro de
Recursos de Liderança. O módulo de treinamento individual
online analisa a abordagem de equipe para a liderança
distrital, oferece uma visão geral das responsabilidades do
cargo e define o papel da equipe do governador de distrito
como parte da GMT/GLT. A Fase 2 do programa, o
Workshop de Treinamento do Segundo Vice-Governador de
Distrito oferece um currículo interativo relativo às
responsabilidades do cargo e uma série de assuntos de
desenvolvimento de liderança.

As novas adições ao currículo do workshop deste ano são: 
100 anos de serviço: preparação para o-
Centenário, que oferece uma visão geral do
programa do Centenário da associação e recursos
Habilidades para falar de improviso, que enfoca-
no desenvolvimento das habilidades necessárias
para falar em público com pouca preparação ou
sem aviso prévio. 

Há financiamento disponível para os distritos múltiplos
interessados em facilitar este programa, e os materiais
curriculares estão disponíveis no website de LCI. Para mais
informações relacionadas a este programa, contate o
Coordenador da GLT do seu Distrito Múltiplo, Líder de
Área da GLT ou o Departamento de Aprendizado Facilitado
na Sede de LCI.

Expansão e renovação do treinamento para Presidente 
de Divisão
Os Presidentes de Divisão oferecem uma importante ligação
entre os clubes locais e o distrito. Além disso, eles são mem-
bros importantes tanto da GMT
como da GLT, incentivando o au-
mento de associados e o desenvolvi-
mento de líderes Leões capacitados.
Os recursos de treinamento destina-
dos a apoiar os presidentes de divisão
estão sendo ampliados para incluir
módulos de auto-estudo online de navegação mais fácil. 

Além disto, as ferramentas para o treinamento ministrado
pelo instrutor foram adicionadas às páginas da Equipe de
Liderança Global do Centro de Recursos de Aprendizagem.
Este treinamento está dividido em quatro opções de works-
hop que se dedicam ao papel do Presidente de Divisão, Faci-
litação da Comunicação em Todos os Níveis, Servindo como
Consultor de Clube e Estabelecimento de Metas e Planeja-
mento de Ação para o Sucesso Estas sessões incluem um
guia do instrutor para download, manual do participante e
apresentação de PowerPoint, que permitem que os facilita-
dores de treinamento personalizem os materiais de treina-
mento para atender às necessidades específicas do workshop.

Podcasts de Liderança
A Divisão de Liderança está expandindo a
oferta de Podcasts de Liderança em vários
idiomas. Os assuntos dos podcast incluem
qualidades do líder de clube ou de distrito, o
impacto dos bons líderes, por que o desen-
volvimento de novos líderes é importante e como incentivar
mais associadas mulheres a buscarem papeis de liderança.

Apresentações de Ex-Presidentes Internacionais, Ex-Direto-
res Internacionais, da Equipe de Liderança Global (GLT) e
de Presidentes de Conselho e de Divisão estão disponíveis
para se ouvir diretamente online. Você também pode baixar
o podcast para o seu computador, mp3 player, iPod, Tablet
ou outro dispositivo móvel para ouvir ou compartilhar mais
tarde na reunião do clube ou sessão de treinamento.

Novidades sobre os Cursos do Centro Leonístico 
de Aprendizagem
A Divisão de Liderança está se esforçando para tornar a ex-
periência de treinamento mais conveniente, acessível e atua-
lizada. Estamos trabalhando para atualizar vários dos nossos
cursos online, a fim de elevar a experiência de treinamento.

Se você está procurando aprender algo novo ou querendo
renovar as habilidades atuais, o Centro Leonístico de
Aprendizagem tem algo a lhe oferecer. Caso não tenha 
uma conta no Centro Leonístico de Aprendizagem, visite o
Centro Leonístico de Aprendizagem no Centro de Recursos
de Liderança para criar uma conta ainda hoje. É bem fácil
de fazer; você só precisa do seu nº de associado do Lions e
uma senha da sua escolha.

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php


Os Webinars de Liderança continuam a expandir o seu
alcance em 2015
“Realizado de forma profissional, valeu a pena. Planejo convidar os associados do clube
para uma segunda apresentação mais adiante neste mês na minha casa. Há uma grande
necessidade de levar este tipo de treinamento ao Leão em nível de clube. –Companheira Leão
Judy, Distrito 8N” 

A Companheira Judy refere-se ao webinar, “Uma capa de rei pode atrapalhar: torne-se um
super-herói Leão,” apresentado em janeiro de 2015. No “Uma capa de rei pode atrapalhar,” os
Leões levaram em consideração as suas características de super-heróis, incluindo a história de
suas origens, código moral, a missão e os poderes e como maximizar estas características no serviço Leonístico. 

A Companheira Judy é um dos 2.300 Leões de todo o mundo que participaram dos
webinars da Divisão de Liderança de LCI em 2014. Se a participação se mantiver
neste ritmo, contaremos com uma participação em webinars de aproximadamente
4.000 Leões neste ano. Se você ainda não aproveitou esta plataforma de ensino
online que pode ser usada de casa fornecida para o benefício de aumentar a
capacidade de liderança de todos os Leões, talvez agora seja o momento. Inscreva-se
hoje para um dos temas dinâmicos abaixo e saiba por que eles são a área de maior
crescimento em treinamentos atualmente oferecidos por LCI! Os assuntos dos
webinar estão disponíveis em inglês e espanhol. Alguns assuntos também estão
disponíveis em português. 

Abril: Os Leões que seguirem pelo caminho da
liderança vão querer participar de Você já foi
Presidente de Clube, o que fazer agora? para reunir
estratégias e motivação para a jornada adiante.

Maio: Falando de jornadas de liderança, os
webinars do ano se encerrarão com o Leonismo
como Ex-Governador de Distrito. 

Webinars de 
Desenvolvimento da Liderança de LCI 
(clique aqui para fazer a sua inscrição)

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6805%20%2D%20Webinar%3A%20Because%20a%20Cape%2E%2E%2E%20EN


Ideia Brilhante
A realização do Instituto Regional de Liderança
Leonística (RLLI) em um grande distrito múltiplo pode
ser um desafio no que se refere ao tempo e despesas de
viagem para os participantes. Uma maneira de reduzir
o tempo de viagem e despesas pela participação no
RLLI poderia ser realizar o instituto em dois locais
separados dentro do distrito múltiplo. O Distrito
Múltiplo 4 e o Distrito Múltiplo J têm usado esta
estratégia para o RLLI com grande sucesso. Por
exemplo, o coordenador do instituto realiza um RLLI
na parte sul do distrito múltiplo e alguns meses depois,
se realiza outro RLLI na parte norte do distrito
múltiplo. Isto permite que um maior número de
participantes Leão qualificados possam participar do
RLLI sem incorrer em um valor excessivo com as
despesas de viagem, assim como reduzir o tempo total
dispendido na viagem.  

Lembre-se de que somente é permitido um subsídio
para financiamento do RLLI por distrito único ou
múltiplo por ano.  Se você optar por realizar o RLLI
em dois locais separados, então terá que dividir o
montante do financiamento concedido entre ambos 
os locais. 

Esta Ideia Brilhante propicia que um número maior de
Leões tenha a oportunidade de participar do Instituto
Regional de Liderança Leonística.

Gostaríamos de saber a sua opinião!
O nosso objetivo com a REDE DE LÍDERES é oferecer
a você, integrante da Equipe de Liderança GLOBAL,
informações e ideias que você possa empregar nos seus
esforços para treinamento e desenvolvimento da
liderança. Se você tiver uma ideia brilhante, sugestões
para futuras edições ou um assunto específico que deseje
ver publicado na próxima edição (maio de 2015), entre
em contato conosco. Os seus comentários serão bem
vindos, envie-os para leadership@lionsclubs.org.

A função da liderança é produzir mais
líderes e não mais seguidores.

Ralph Nader, Promotor americano pela defesa do consumidor
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Ferramenta de treinamento - 
Mídia social
Muitas pessoas pensam que a mídia social é uma forma
divertida de contato online com a família, amigos e
conhecidos, mas você sabia que a mídia social também pode
ser usada para melhorar o processo de aprendizagem antes,
durante e após o evento de treinamento? 

A mídia social refere-se às plataformas online que permitem
com que as pessoas criem, compartilhem ou troquem
informações, ideias e meios de comunicação (como
websites, fotos e vídeos) nas comunidades e redes virtuais.
Os sites de mídia social populares incluem o Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn e Pinterest, mas há
ainda muitos mais disponíveis. Estes aplicativos oferecem a
oportunidade de envolver os alunos em um ambiente
informal fora da sala de aula para que possam continuar 
a aprender uns com os outros. Veja abaixo algumas
sugestões sobre como incorporar a mídia social em um
programa de treinamento:

Antes Estabeleça uma página de mídia social ou•

um grupo para os alunos que participarão do
evento. Envolva os alunos em uma atividade
online para quebrar o gelo, pedindo-lhes para
se apresentarem e compartilharem uma foto
ou postarem respostas a algumas perguntas
divertidas. Você também pode usar esta
plataforma para passar aos alunos as últimas
informações sobre a logística, informações gerais
e lembretes sobre o evento.

Durante Poste perguntas instigantes sobre o•

conteúdo que você está cobrindo durante o evento,
e incentive os alunos a comentar e participar de
discussões. Você também pode postar fotos e vídeos
de treinamento na sua página de mídia social para
compartilhá-los com os alunos, que podem então
compartilhar esta mídia com a sua própria rede de
amigos e familiares.

Depois Mantenha a página de mídia social ou o•

grupo ativo após o treinamento para que os alunos
possam continuar a compartilhar ideias, fazer
perguntas e trocar informações. Como instrutor,
você pode postar links para recursos e informações
adicionais, bem como promover o desenvolvimento
contínuo. Finalmente, considere obter opiniões
sobre o treinamento em si como um meio informal
de avaliação. 

A próxima vez que estiver planejando um evento de
treinamento, considere a inclusão da mídia social como
uma ferramenta estratégica para envolver, motivar e
inspirar os alunos.
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