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Seu guia para a liderança servil
Utilize o Curso Online da Rede YALI Liderança de Serviço: A Diferença Decisiva e este guia para
moderar uma discussão sobre a liderança autêntica e altruísta. Com estes recursos poderá reflectir
sobre a importância de encorajar outros a construir uma comunidade mais forte e mais inclusiva.
Duração: 90 minutos

Apresente-se (5 minutos)
•

Agradeça aos participantes a sua presença e apresente-se. Dê uma visão geral da Rede YALI
e sugira aos participantes a consulta de yali.state.gov para obterem mais informações.

•

Explique, de forma breve, por que está interessado na liderança de serviço e por que decidiu
moderar esta discussão.

•

Dê aos participantes uma ideia breve do formato da sessão, dos temas que irá abordar e do
que poderão esperar da mesma.

Quebra-gelo (5 minutos)
•

Peça a todos os participantes para partilharem com o grupo o nome do seu líder preferido
e a razão por que pensam que se destaca. Lembre aos participantes que as respostas não
devem ultrapassar os 30 segundos.

Assista aos vídeos
•

Assistam à Lição Um: O que é a Liderança de servidora (5 minutos)

•

Assistam à Lição Dois: Cinco principais estilos de liderança (5 minutos)

•

Assistam à Lição Três: Dez Princípios da Liderança servidora (7 minutos)

Discussão de Grupo (15 minutos)

Depois de verem as primeiras três lições, convide os participantes a discutir as seguintes
questões:
•

O que aprendeu nestes vídeos sobre liderança de serviço que desconhecia? O que o surpreendeu?

•

Qual dos 10 princípios de liderança de serviço tem mais significado para si?

•

Partilhe um exemplo de um momento em que um amigo, familiar ou colega demonstrou
um dos 10 princípios de liderança de serviço. Como é que as acções dessa pessoa o fizeram
sentir?
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Assista aos vídeos
•

Assistam à Lição Quatro: Vantagens da liderança servidora (5 minutos)

•

Assistam à Lição Cinco: Como implementar a liderança servidora (5 minutos)

Discussão de Grupo (15 minutos)
•

Depois de assistirem às duas últimas lições convide os participantes a discutir as seguintes
questões:

•

Em que área da sua vida é que um líder de serviço lhe seria mais útil, a si ou aos seus pares:
em casa, no local de trabalho, na sociedade civil? Porquê?

•

Que acções pode realizar hoje para ser um líder de serviço na sua comunidade?

•

Quais alguns dos desafios que pode enfrentar ao adoptar estes princípios de liderança de
serviço? Como os pode ultrapassar?

Actividade de Grupo: Os Seus Três Princípios (15 minutos)
Dê aos participantes cinco minutos para pensarem sobre três princípios de liderança de serviço
que mais gostariam de exemplificar nas suas vidas. Peça a todos os participantes que escrevam
estes três princípios, utilizando as suas próprias palavras, e partilhem a sua lista com o grupo,
explicando de forma breve onde gostariam de praticar estes princípios (por ex., na sala de aula,
em casa, no local de trabalho). Dê a cada participante um minuto para partilhar a sua lista com
o grupo mais alargado.

Conclusão (5 minutos)
•

Agradeça aos participantes a sua presença na discussão sobre liderança de serviço.

•

Sugira aos participantes que frequentem o curso online da Rede YALI Liderança de Serviço:
A Diferença Decisiva e façam o teste associado para poderem obter o certificado do Curso
Online da Rede YALI.
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