
Som lionledare har du tagit på dig ett enormt ansvar. Du 
vill genomföra projekt som tar klubben, distriktet,
multipeldistriktet och vår organisation framåt. Du strävar
efter att göra en positiv insats och du vill lyckas. Tänk på
detta: Ju mer tid du ägnar åt att utveckla ledare, desto mer
framgångsrik blir du. 
De mest framgångsrika ledarna utvecklar fler ledare.

Även om alla ledarposter i vår organisation har specifika mål,
syften, ansvarsområden och uppgifter, är det bara en del i
helheten. Om du vill uträtta riktigt stora saker måste du
utveckla bra ledare. Det är speciellt viktigt när vi närmar oss
slutet av ett verksamhetsår. Är du redo för 2015 - 2016 och
längre fram?

Fokuserar din ledarskapsstrategi på att utveckla
morgondagens lionledare? Här finns några grundläggande
åtgärder du kan vidta för att utveckla fler ledare:

VISA – ge andra tillgång till dina ansvarsområden,•

strategier och åtgärder.

SPRID - ditt sätt att tänka. Förklara skälen till dina•

beslut och riktlinjer.

LYSSNA - ta reda på hur andra tänker. Identifiera•

speciella färdigheter och intressen hos andra
genom täta diskussioner.

UTMANA – ge andra möjlighet att tänka lite•

längre och öva på sin ledarförmåga.

LÄR – av andra. Be om åsikter och fundera över•

deras förslag.

TRO – på andra. Att tro leder till passion. Ge•

andra modet att tro på sig själva och ha en
passion för Lionsledarskap!

När vi firar vårt hundraårsjubileum som världens mest
slagkraftiga humanitära serviceorganisation är vi
tacksamma för de medlemmar vars ledarskap tagit oss dit
vi nått i dag. Vi kan med tillförsikt blicka framåt mot
ytterligare hundra år med vetskapen om att dagens 
ledare vet hur viktigt det är med effektiva ledare och 
att de vidtagit kraftfulla åtgärder och utvecklat lionledare
för framtiden. 
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Dags att surfa! Rid på vågen till Honolulu
DG Elect- utbildningen 2014 - 2015
När de första tre faserna av 2014 - 2015 års utbildning för första vice distriktsguvernörer/DG Elect nu

är genomförda, ser DG Elects över hela världen fram emot den sista fasen av förberedelserna – DG Elect-seminariet 2015 i
det vackra Honolulu, Hawaii, USA! 

Med stöd och vägledning från sina gruppledare för DG Elect-seminariet 2015 började första vice distriktsguvernörer 
arbeta med programmets individuella förberedelser i början av oktober. De arbetade flitigt på att utföra de tre 
uppgifterna och utvärderingarna på webben och uppnådde tillsammans en imponerande
99,68% slutförande!

I januari och februari fick vice distriktsguvernörerna/DG Elect möjlighet att samarbeta
med sina GLT- och GMT- områdesledare och övriga vice distriktsguvernörer angående
distriktets mål och handlingsplaner för medlemstillväxt och ledarutveckling. Deltagarna i
denna utbildning fick också veta mer om organisationens jubileumsinitiativ. 

Under året har första vice distriktsguvernörer/DG Elect också deltagit i lokala utbild-
ningssessioner, utförda av multipeldistrikten, för att ytterligare förbereda dem för denna
viktiga position. Multipeldistriktets ämnen inkluderade viktiga ledarkunskaper och prak-
tisk kunskap för att garantera en mångsidig förberedelse av tillträdande guvernörer. 

När vi ser fram mot DG Elect-seminariet 2015 i Honolulu kan blivande distriktsguvernö-
rer förvänta sig tre spännande dagar med interaktiva seminarier, informativa sessioner
och globalt kamratskap som motiverar, inspirerar och skapar nya idéer och mångkultu-
rella perspektiv. Det kommer att vara en unik upplevelse som bara inträffar en gång i
livet och som du inte får missa. Vi ser fram emot att träffas i soliga Honolulu! Aloha!

GLT-områdesutbildning
I januari och februari samordnade GLT:s områdesledare GLT:s områdesutbildning för
första vice distriktsguvernörer/DG-Elect. Instruktörer för denna utbildning var GLT:s
och GMT:s områdesledare och ytterligare en erfaren lionutbildare.

GLT:s områdesutbildning är steg 3 i en utbildningsprocess i 4 steg för blivande 
distriktsguvernörer. Utbildningen är ett intensivt 3-sessionsprogram som täcker: 
Att arbeta som medlem i GMT och GLT och seminarier för ledare- och medlemsut-

veckling. Nytt för i år är en fjärde session kallad ”Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem: Vårt hundra-
årsfirande”. Den nya sessionen fokuserar på att stödja distriktets jubileumskoordinator, motivera klubbarna att delta 
i hundraårsjubileets hjälputmaning och marknadsföra hundraårsfirandet.

När GLT:s områdesutbildning är genomförd har inkommande distriktsguvernörer god förståelse för målen och 
handlingsplanerna för medlemmar och ledare. De inkommande distriktsguvernörerna har också möjlighet att träffa
andra inkommande distriktsguvernörer i sitt område och utbyta idéer och bekymmer över medlemmar och ledare 
som är unika för deras område. GLT:s och GMT:s områdesledare får kopior av målen och handlingsplanerna för 
inkommande distriktsguvernörer, och om behovet uppstår kan de ge mer handledning till de inkommande distriktsgu-
vernörerna under deras ämbetsperiod som distriktsguvernörer. Utbildningen har varit mycket lyckad och kan vägleda
inkommande distriktsguvernörer i att deras medlems- och ledarskapsmål.



Hör upp, alla GLT multipeldistrikts- 
och distriktskoordinatorer … Är ni 
på väg att få diplom för er utveckling 
av ledare??
GLT:s utmärkelseprogram för ledarutveckling är ett 
årligt program särskilt framtaget för GLT-MD- och 
GLT-D-koordinatorer. Detta program belönar det hårda
arbete och den hängivelse som GLT-koordinatorer uppvisar
när de identifierar nya ledare och tillhandahåller utbildnings-
och ledarutvecklingsmöjligheter under året.

Den första fasen i GLT:s utmärkelseprogram för
ledarutveckling består av ett diplom för ledarutveckling. Det
delas ut varje år och alla GLT-koordinatorer som uppfyller
programkriterierna får ett diplom för ledarutveckling och ett
personligt brev från internationella presidenten. Ansökningsformuläret för GLT:s diplom för ledarutveckling måste fyllas i
och skickas in senast 15 juli 2015.

Andra fasen i programmet är utmärkelsen för ledarutveckling. Utmärkelsen delas ut till de GLT-MD- och GLT-D-
koordinatorer som fått ett diplom för ledarutveckling varje år under den treåriga ämbetsperioden. Det behövs ingen ansökan
för att få utmärkelsen för ledarutveckling.

Som lionledare vet du hur värdefullt ett erkännande är. Det här är en möjlighet för dig och våra GLT-MD- och GLT-D-
koordinatorer att få erkänsla för alla era insatser! Besök sidan för GLT:s utmärkelseprogram för ledarutveckling för mer
information om detta nya och spännande program för erkänsla till ledare!

Lions 
ledarskaps
institut
Har du hört medlemmar prata
om institut de deltagit i och
vilken spännande erfarenhet det
var? Har du hört ord som
”ovärderlig erfarenhet”,
”berikande och trevligt”, ”bra
hjälp för min framtid som
lionledare”, ”lärde mig mycket under 3 underbara dagar” eller ”mitt livs bästa erfarenhet!”?

Vi försäkrar att de inte bara är rykten! Lär dig de färdigheter som behövs för att leda ett effektivt klubbmöte. Få bättre
förståelse för hur man “tänker utanför ramarna” och leder projekt och får optimal framgång. Lär dig och öva på färdigheter
för att bli en effektiv instruktör. Det här är bara några ämnen som tas upp på Lions ledarskapsinstitut. Förbättra dina
färdigheter som ledare - mer än 450 medlemmar har redan gjort det i år! Klicka på sidan Utvecklingsprogram på LCI:s
webbplats för mer information.

Remaining 2014-2015 Lions Leadership Institutes 
 

!

Återstående ledarskapsinstitut 2014-2015

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Lions utvecklingsinstitut
för instruktörer
Utvecklingsinstitutet för instruktörer
(FDI) är en unik möjlighet för 
medlemmar med viss erfarenhet 
som instruktörer för Lions utbild-
ningsevenemang att ytterligare 
utveckla sina färdigheter. Kursplanen
fokuserar inte bara på presentations-
färdigheter, utan omfattar även många
av de färdigheter och koncept som 
påverkar hur utbildning levereras och
slutligen även effektiviteten inom
LCI:s ledarutvecklingsprogram. Det
uppnås genom diskussioner, demon-
strationer och övning. Gratulera de
100 medlemmarna på nedanstående
lista som nyligen deltagit i Lions ut-
vecklingsinstitut för instruktörer. När
du ser ett utbildningsbehov i ditt 
område, tänk på de FDI-utbildade 
instruktörer som listas nedan! 

Jakarta, Indonesien 
5 - 9 november 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, Indien 
20 - 23 november 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, Kongo 
31 januar - 3 februari 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

Lissabon, Portugal 
7 10 februari 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



De som utexaminerats från FDI
fortsätter sin utveckling med serien 
Excellensutveckling för instruktörer!
Leadership Divisions senaste utbildningsprogram, serien
Excellensutveckling för instruktörer (FDES), fokuserar på
att utöka viktiga presentations- och instruktörsfärdigheter
hos dem som utbildats på utvecklingsinstitut för
instruktörer (FDI). Fortsatt utveckling är viktig för att se 
till att våra lioninstruktörer är förberedda för att kunna
maximera sina insatser när de utbildar medlemmar i sitt
område. Deltagarna i programmet delar med sig av och
diskuterar utbildningsframgångar, problem och resurser. 
De utvecklar sina presentationsfärdigheter och lär sig
grunderna i att leda webbseminarier.

FDES består av fyra mycket interaktiva webbinariesessioner
som äger rum 10 och 24 mars 2015; två sessioner i rad 
på cirka 75 minuter vardera genomförs dessa datum.
Deltagarna måste ha genomfört ett LCI-sponsrat
Utvecklingsinstitut för instruktörer, och måste vara
motiverad att aktivt delta i alla fyra webbseminarierna 
och utföra det arbete som måste göras i förväg.

För mer information om programmet, besök
Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats eller kontakta 
Institutes and Seminars Department på LCI:s huvudkontor.

Ansökan nu möjlig: 
Lions regionala ledarskapsinstitut
2015-2016
Programmet Lions regionala ledarskapsinstitut gör det
möjligt för multipeldistrikt och enkeldistrikt att söka 
anslag och erhålla kursplan för lokala utbildningsinstitut.
Schemainnehållet för ett Lions regionala ledarskapsinstitut
baseras på det ledarskapsinstitut som sponsras av 
Lions Clubs International och innehåller ämnen som
tidsplanering, arbeta i grupp och tala offentligt. Schemat 
för ett Lions regionala ledarskapsinstitut är utformat för 
att utveckla utbildningen av medlemmar som vill utveckla
sina färdigheter som förberedelse för ledarroller på 
klubb- och distriktsnivå. 

Det här programmet kan få anslag med upp till USD 10 000
för första- och andragångssökande, och upp till USD 7 500
för sökande som har fått anslag 3 eller fler gånger. GLT-
koordinatorer för multipeldistrikt och enkeldistrikt har fått
e-post i början av februari med information om att ansöka
om anslag för ett eget Lions regionala ledarskapsinstitut.
För att Leadership Division skall kunna behandla ansökan
om anslag måste den ifyllda ansökan för 2015 - 2016 vara
avdelningen tillhanda senast den 30 april 2015. För mer
information eller svar på frågor om detta
utbildningsprogram, kontakta oss gärna. 

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


Ledarskapsresurscenter
Början på ett nytt år är normalt en tid då folk reflekterar
över vad som hänt. På Leadership Division fokuserar vi 
på det kommande året och några av de tillägg ni hittar 
på Ledarskapsresurscentret.

Utbildningsprogram för andra vice distriktsguvernörer
Söker du efter resurser för att förbereda dina andra vice 
distriktsguvernörer för framgång? Nu behöver du inte leta
längre! Utbildningsprogrammet för andra vice distriktsgu-
vernörer är ett program indelat i två faser som tillhandahål-
ler ett schema för en självstudiedel online och ett seminarium.
Att utbilda andra vice distriktsguvernörer i deras ansvar 
för distriktets ledning och administration ger mer effektiva
ledare på distriktsnivå och förbereder dem för framtida 
roller inom DG-teamet. 

Fas 1 består av andra vice distriktsguvernörens onlineutbild-
ning, som finns online på Ledarskapsresurscentret. Denna
självstudiedel på webbplatsen tar upp lagarbete bland di-
striktets ledare, ger en översikt över postens ansvars-
områden och definierar den roll distriktsguvernörens team
har som medlem av GMT/GLT. Fas 2 i programmet, utbild-
ningsseminariet för andra vice distriktsguvernörer, har en 
interaktiv kursplan relaterad till postens ansvarsområden
och ett antal ämnen för ledarutveckling.

Nya tillägg till årets seminarieschema är: 
100 år av hjälpinsatser: Förberedelser för-
hundraårsfirandet, som ger en översikt över
organisationens jubileumsprogram och resurser
Färdigheter för improviserade tal, som fokuserar-
på att utveckla färdigheter för att tala offentligt
utan längre förberedelse eller förvarning. 

Anslag finns för multipeldistrikt som vill anordna detta 
program, och material finns på LCI:s webbplats. För mer 
information om detta program, kontakta multipeldistriktets
GLT-koordinator eller GLT:s områdesledare eller Facilitated
Learning Department på LCI:s huvudkontor.

Utökning och förbättring av utbildningen för zonordförande
Våra zonordförande är en viktig länk mellan våra distrikt
och klubbar. Dessutom är de viktiga medlemmar av både
GMT och GLT och uppmuntrar
medlemstillväxt och utveckling av
duktiga lionledare. Utbildningsresur-
ser utformade till stöd för zonordfö-
rande utökas för att innehålla
moduler för självstudier som under-
lättar navigering online. 

Dessutom har vi lagt till verktyg för instruktörsledd 
zonordförandeutbildning på sidorna för GLT på vårt Ledar-
skapsresurscenter. Utbildningen är uppdelad i fyra semina-
riealternativ som fokuserar på rollen som zonordförande:
kommunikation mellan olika nivåer, tjäna som klubbkon-
sult, målsättning och utveckla handlingsplaner för fram-
gång. Dessa sessioner innehåller en nedladdningsbar
instruktörshandledning, deltagarhandbok och PowerPoint-
presentation som gör att utbildningsinstruktörer kan an-
passa utbildningsmaterialet så att det passar enskilda
seminariers behov.

Podcasts om ledarskap
Leadership Division utökar tillgången till
podcasts om ledarskap på flera olika språk.
Podcast-ämnen innefattar egenskaper för
klubb- eller distriktsledare, betydelsen av
bra ledare, varför det är viktigt att utveckla
nya ledare och hur man uppmuntrar fler
kvinnliga medlemmar att söka ledarroller.

Presentationer av tidigare internationella presidenter, tidi-
gare internationella direktorer, Globala Ledarskapsteamet
(GLT), guvernörsrådsordförande samt zonordförande finns
tillgängliga att lyssna på direkt online. Du kan även ladda
ner en podcast på din dator, mp3-spelare, iPod, surfplatta
eller annan mobil enhet och lyssna eller spela upp senare på
ett klubbmöte eller en utbildningssession.

Kursuppdateringar på Lions utbildningscenter
Leadership Division strävar efter att göra utbildningen 
mer bekväm, lättåtkomlig och aktuell. Vi arbetar på att
uppdatera flera av våra onlinekurser för att förbättra 
utbildningen.

Oavsett om du är ute efter att lära dig något nytt eller 
fräscha upp dina befintliga färdigheter har Lions utbild-
ningscenter något för dig. Om du ännu inte har skapat 
ett gratis onlinekonto på Lions utbildningscenter kan du 
besöka Lions utbildningscenter på Ledarskapsresurscentret
och skapa ett konto i dag. Det är enkelt, allt du behöver 
är ditt internationella medlemsnummer och ett lösenord 
du väljer själv.

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


Webbseinarier om ledarskap fortsätter att nå fler år 2015
”Professionellt utfört och väl värt min tid. Jag planerar att bjuda hem klubbmedlemmar för
den andra presentationen senare den här månaden. Det finns ett stort behov av den här typen
av utbildning för medlemmar på klubbnivå.” –Lionmedlem Judy, District 8N 

Lionmedlemmen Judy pratar om webbseminariet ”För en mantel skulle vara i vägen: Bli en
Lions superhjälte”, presenterat i januari 2015. I ”För en mantel skulle vara i vägen”, fick med-
lemmarna fundera över egenskaper hos deras naturliga superhjälte, såsom deras ursprungliga
historia, moral, mål och krafter och hur man maximerar dessa karaktärsdrag i sitt tjänande
med Lions. 

Lionmedlemmen Judy är en av 2 300 medlemmar i världen som har deltagit i LCI:s
Leadership Divisions webbseminarier under 2014. Om tendensen håller i sig kommer
deltagarsiffran för webbseminarier att ligga på cirka 4 000. Om du ännu inte har
utnyttjat detta hemma är det kanske dags nu att prova plattformen på webbplatsen
som finns för att öka alla medlemmars ledarförmåga. Registrera dig i dag för ett av
nedanstående dynamiska ämnen, och lär dig varför det här numera är det snabbast
växande området för utbildning som LCI har! Webbseminarieämnen finns på
engelska och spanska. Vissa ämnen finns även på portugisiska. 

April: Lionmedlemmar på fortsatt väg till att bli
ledare vill säkert delta i Du har varit klubbpresident,
Vad händer sedan? för att ge strategi och motivation
för den fortsatta resan.

Maj: På tal om vägar att bli ledare, webbseminarieå-
ret avslutas med Lionism som en tidigare distriktsguver-
nör. 

LCI:s webbseminarier om 
ledarutveckling 
(klicka här för att registrera dig)

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


Lysande idé
Att ordna ett Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)
i ett stort multipeldistrikt kan vara en utmaning vad
gäller restid och utgifter för deltagarna. Ett sätt att
minska restid och utgifter för att delta i RLLI kan vara
att hålla institutet på två olika platser inom
multipeldistriktet. Multipeldistrikten 4 och J har använt
detta sätt för sina RLLI med stor framgång. Till
exempel, institutets koordinator håller ett RLLI i södra
delen av multipeldistriktet och några månader senare
ett RLLI i norra delen av multipeldistriktet. Det gör att
största möjliga antalet kvalificerade liondeltagare kan
vara med i ett RLLI utan alltför stora resekostnader
och det minskar även restiden.  

Kom ihåg att bara ett anslag för RLLI tillåts per
multipel- eller enkeldistrikt per år.  Om ni väljer att
ordna ett RLLI på två olika platser måste ni dela
anslagsbeloppet ni fått mellan de två platserna. 

Den här ljusa idén ger största möjliga antal 
medlemmar en chans att delta i ett Lions regionala
ledarskapsinstitut.

Hör gärna av dig till oss!
Vårt mål med NÄTVERK FÖR LEDARE är att 
förse er, vårt GLOBALA ledarteam, med information
och idéer som ni kan använda i era
ledarutvecklingsinsatser. Om du har en lysande idé,
förslag till kommande nummer eller ett specifikt
ämne som du skulle vilja ta upp i nästa nummer 
(maj 2015) vill vi att du hör av dig till oss. 
Dina kommentarer är välkomna på
leadership@lionsclubs.org.

Funktionen för ledarskap är att producera
fler ledare, inte fler anhängare.

Ralph Nader, amerikansk konsumentförsvarare, jurist
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Utbildningsverktyg - sociala media
Många tänker på sociala media som ett roligt sätt att få
kontakt med familj, vänner och bekanta online, men vet du
att sociala media även kan användas för att öka inlärnings-
processen före, under och efter din utbildningssession? 

Sociala media handlar om onlineplattformar som gör att
man kan skapa, dela eller utbyta information, idéer och
media (som webbplatser, bilder och video) i virtuella sam-
hällen och nätverk. Populära sociala media-sajter är Face-
book, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn och Pinterest,
men det finns ännu fler. Dessa program ger en möjlighet att
engagera deltagarna i en informell miljö utanför klassrum-
met så att de kan fortsätta att lära sig av varandra. Nedan
finns några förslag på hur man kan inlemma sociala media i
ett utbildningsprogram:

Före Skapa en sida på sociala media eller en•

grupp där deltagarna kan delta i ditt evenemang.
Engagera dem i en aktivitet online där de lär känna
varandra genom att be dem presentera sig genom
att lägga upp ett foto eller lägga upp svar på några
roliga frågor. Du kan också använda den här
plattformen för att ge dem logistikuppdateringar,
information och påminnelser om ditt evenemang.

Under Lägg upp tankeväckande frågor om•

innehållet du tar upp under evenemanget, och
uppmuntra dem att kommentera och diskutera.
Du kan även lägga upp bilder och videor från
utbildningen på din sociala media-sida och dela
dem med deltagarna, som sedan kan dela detta
medium med sitt eget nätverk av familj och vänner.

Efter Håll sociala media-sidan eller gruppen•

aktiv efter utbildningen så att deltagarna kan
fortsätta utbyta idéer och information samt ställa
frågor. Som utbildare kan du lägga upp länkar
till resurser och mer information samt främja
fortsatt utveckling. Till sist kan du kanske be
om återkoppling om själva utbildningen som ett
slags informell utvärdering. 

Nästa gång du planerar ett utbildningsevenemang kan du
ta med sociala media som ett verktyg i din strategi att
engagera, motivera och inspirera dina elever.
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