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TÍTULO DA SESSÃO DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

Sessão de Abertura 
As atividades “quebra-gelo” e de aquecimento desta sessão permitem que os 

instrutores avaliem as necessidades dos participantes e estabeleçam, um ambiente 

confortável de aprendizagem para adultos. 

Fundamentos da 

Liderança 

Os participantes têm a oportunidades de definir o seu próprio conceito de 

liderança, aprender práticas baseadas em pesquisas que ilustram os 

comportamentos de líderes eficazes e fazer uma auto-avaliação dos seus níveis 

atuais de habilidades de liderança. 

Desenvolvimento de 

equipes 

extraordinárias 

Nesta sessão, os participantes terão a oportunidade de discutir o conceito de equipe 

“extraordinária”, o tipo de equipe em que os membros não somente experimentam 

sucesso coletivo, mas também encontram oportunidades de experimentar 

crescimento individual conforme trabalham juntos.  

Promovendo a Imagem 

do Lions 
 

 

Por meio de discussões e atividades, os participantes compreenderão os benefícios 

de promover a imagem do Lions e as estratégias e recursos para promoção que 

estão disponíveis para ajudá-los.  

Gerenciamento de 

Projetos 

Nesta sessão, os participantes aplicam um modelo de planejamento de projeto a um 

estudo de caso de Lions clube para desenvolverem suas habilidades de 

gerenciamento de projeto. 

Resolução de Conflitos 
 

Esta sessão prepara os participantes para reconhecerem as fontes de conflito e as 

diversas formas pelas quais os conflitos podem ser resolvidos. Os participantes 

aprendem as diretrizes e etapas que levam a resolução ativa de conflitos dentro da 

associação. 

Como Delegar 
 

O conceito de delegar é estudado em termos de benefícios e desafios.  Um modelo 

de cinco passos sobre delegação é apresentado e praticado nesta sessão.  

Recursos da Jornada 

de Serviços 
 

Os participantes examinarão a Jornada de Serviços e os recursos disponíveis para 

apoiar esta jornada. Eles também discutirão como promover esses recursos. 

Preparação de 

Apresentações 

Esta sessão está enfocada na preparação necessária para assegurar apresentações 

de qualidade, como: seleção de assuntos adequados, criação de um roteiro, 

desenvolvimento dos materiais de apoio e prática eficaz antes da apresentação.  

LCIF 
 

Esta sessão analisa os subsídios de LCIF, incluindo o processo de solicitação.  

Examina melhor as formas pelas quais Leões e os outros podem apoiar a fundação. 

Desenvolvendo os 

Líderes Leões de 

Amanhã 
 

Os participantes estudarão a necessidade de desenvolvimento de liderança, como 

eles podem melhorar suas próprias experiências em liderança, e como utilizar as 

estratégias e recursos disponíveis para identificar e desenvolver líderes Leões. 

Discussão Enfocada 

Estas sessões informais são uma oportunidade para os participantes discutirem os 

desafios sobre liderança e desenvolvimento pessoal, identificarem e discutirem 

questões e oportunidades locais e trocarem ideias entre si. 

 


