Leader in Me
Family Training Schedule
2020-2021

You are your child’s first and most influential teacher. No matter what is going on in your
school, you can help your son or daughter discover the leader within and prepare for a
great life of contribution and service. Throughout these training sessions you will find
practical resources that will help you teach the 7 Habits and other powerful leadership
skills, establishing a framework to nurture and develop your child’s life-ready leadership
skills at home.

September 30, 2020 @ 5:00-6:00 pm- Title 1 & Leader in Me Introduction

November 18, 2020 @ 6:00 pm- Leader in Me Habits 1 & 2

January 13, 2021 @ 5:00 pm- Leader in Me Habits 3 & 4

March 10, 2021 @ 5:00pm - Leader in Me Habits 5 & 6

May 12, 2021 @ 5:00pm - Final Leader in Me Training: Habit 7
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You are your child’s first and most influential teacher. No matter what is going on in your
school, you can help your son or daughter discover the leader within and prepare for a
great life of contribution and service. Throughout these training sessions you will find
practical resources that will help you teach the 7 Habits and other powerful leadership
skills, establishing a framework to nurture and develop your child’s life-ready leadership
skills at home.
Usted es el primer maestro y más influyente. No importa que esté pasando en su escuela,
usted puede ayudar a su hijo o hija a describir el líder dentro de ellos y prepararlos para
una buena vida de contribución y servicios. A lo largo de estas sesiones de capacitación,
usted encontrará recursos prácticos que le ayudarán a enseñar 7 hábitos y otras
habilidades poderosas de liderazgo, estableciendo un marco para nutrir y desarrollar las
habilidades de liderazgo para la vida de su hijo en el hogar.

September 30, 2020 @ 5:00-6:00 pm- Title 1 & Leader in Me Introduction
30 de septiembre, 2020 de 5:00-6:00 pm Introducción Título 1 y el Líder en mi.
November 18, 2020 @ 6:00 pm- Leader in Me Habits 1 & 2
18 de noviembre, 2020 de a las 6:00pm Hábitos 1 y 2 Líder en mí
January 13, 2021 @ 5:00 pm- Leader in Me Habits 3 & 4
13 de enero, 2021 a las 5:00pm Hábitos 1 y 2 Líder en Mí
March 10, 2021 @ 5:00pm - Leader in Me Habits 5 & 6
Marzo 10, 2021 a las 5:00pm- Hábitos 5 y 6 Líder en mí
May 12, 2021 @ 5:00pm - Final Leader in Me Training: Habit 7
12 de mayo a las 5:00 pm Último entrenamiento de Líder en Mi: Hábito 7

“Người lãnh đạo trong tôi”
Lịch trình của huấn luyện cho gia đình
2020-2021

Bạn là người thầy cô giáo đầu tiên và có ảnh hưởng nhiều nhất với con bạn. Bất kể việc gì
đang xảy ra trong trường học, bạn vẫn có thể giúp con cái của mình tìm ra được người
lãnh đạo bên trong bản thân và chuẩn bị cho một tương lai rạng sáng với nhiều đóng góp
và phục vụ. Thông qua suốt các buổi huấn luyện nhà này, bạn sẽ tìm thấy những nguồn
thực tập giúp bạn dạy cách 7 Thói Quen và kỹ năng lãnh đạo vững mạnh khác, thiết lập
một khuôn khổ để nuôi nấng và phát triển kỹ năng lãnh đạo để sẵn sàng cho cuộc sống
của con bạn ở nhà.

Ngày 30 tháng 9, 2020 @ 5:00-6:00 giờ chiều - Lời giới thiệu
Title 1 & Người lãnh đạo trong tôi

Ngày 18 tháng 11, 2020 @ 6:00 giờ chiều - Thói quen của Người lãnh đạo
trong tôi 1 & 2

Ngày 13 tháng 1, 2021 @ 5:00 giờ chiều - Thói quen của Người lãnh đạo
trong tôi 3 & 4

Ngày 10 tháng 3, 2021 @ 5:00 giờ chiều - Thói quen của Người lãnh đạo
trong tôi 5 & 6

Ngày 12 tháng 5, 2021 @ 5:00 giờ chiều - Mục cuối của huấn luyện của Người lãnh
đạo trong tôi: Thói quen 7

