
DUNAMIS EDUCATION PUBLIC PROGRAM

THE 7 HABITS FOR EDUCATORS
BLENDED LEARNING
Kesuksesan organisasi bergantung pada kinerja individual yang kuat di semua level. Kinerja yang hebat                    
membutuhkan seperangkat nilai, perilaku, dan keterampilan yang menyelaraskan kemampuan individual 
dengan strategi organisasi.

The 7 Habits for Educators Program membantu semua pemangku kepentingan untuk berusaha memberikan 
yang terbaik yang dapat mereka berikan. Lokakarya ini memberdayakan mereka untuk mengatasi                        
ketidakseimbangan kerja/hidup, memahami potensi mereka, mengatur waktu, meningkatkan akuntabilitas, 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi , bersinergi dan mencapai tujuan. 

- MEMIMPIN DIRI SENDIRI. Pendidik membangun karakter dasar yang 
fokus pada bagaimana memimpin dan mengelola diri sendiri terlebih 
dahulu. Mereka menerima tanggung jawab secara penuh atas 
pilihan-pilihan yang mereka buat, perasaan, tindakan dan hasil yang 
mereka dapatkan. Menetapkan tujuan yang menyelaraskan antara misi 
mereka dan tujuan sekolah, juga belajar bagaimana mencapai tujuan 
dengan tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

- BEKERJASAMA DENGAN ORANG LAIN. Pendidik membangun 
kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain dengan cara yang 
efektif. Mereka belajar bagaimana memiliki pola pikir yang saling                     
menguntungkan dalam setiap pertemuannya dengan orang lain. 
Bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan  mendengarkan 
secara empati dan menanggapi dengan tepat. Dan bagaimana 
memecahkan masalah dengan bersinergi dengan orang lain untuk                      
menemukan solusi terbaik. 
 
- MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN DIRI. Kebiasaan                            
menyeimbangkan dan merawat fisik, mental, hati dan jiwa untuk                         
menciptakan keseimbangan hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, 
dan efektif. 

PENDAFTARAN PUBLIC PROGRAM
https://www.dunamis.co.id/education-event

E-LEARNING
(Asynchronous)

- Peserta secara mandiri                          
mempelajari materi & video sebelum 
mengikuti pelatihan 

- Peserta mengerjakan tugas 
pra-pelatihan

- Akses e-learning dibuka selama 1 
tahun sehingga peserta bisa                  
mempelajari materi & video                  
meskipun pelatihan online sudah 
selesai

FACE TO FACE LEARNING 
via Zoom

(Asynchronous)

-  Selama pelatihan akan lebih 
banyak kegiatan diskusi dan 
sharing best practice                      
sehingga waktu pelatihan 
lebih efektif

- Metode pembelajaran 
berfokus pada peserta 

7 HABITS BOOSTER 
VIRTUAL COMMUNITY

-  Sesi penguatan 7 Habits 
selama 7 bulan @ 2 jam/ bulan 
(via zoom)

- Kesempatan berdiskusi dengan 
peserta-peserta dari sekolah lain 
sehingga dapat lebih                              
memperkaya pembelajaran

Informasi lebih lanjut:
Sulthan - 0812 9754 1683



PENDAFTARAN WEBINAR

DUNAMIS EDUCATION PUBLIC PROGRAM

AGENDA BLENDED LEARNING DAN HARGA KHUSUS
via Zoom Meeting

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4

Foundational 
Practices

Habit 2:                 
Begin with the 

End in Mind

Habit 4:                 
Think Win-Win

Habit 6:                 
Synergize

Habit 3:                 
Put First Things 

First

Habit 5:                                    
Seek First to                       

Understand than to be 
Understood

Habit 7:                 
Sharpen the Saw

Habit 1:                 
Be Proactive

Waktu

Waktu

• Perkenalan

• Tentang The 7 Habits  

of Educators Blended 

Learning

• Guru Penggerak dan                

The 7 Habits of Educators

• Cara menggunakan 

Online Courses

• Foundational Practices

OBYEKTIF:

•Mulai dengan Tujuan Akhir. 

Kebiasaan ini mengajarkan 

peserta untuk hidup dengan 

visi, misi, dan tujuan. 

• Mengungkapkan perasaan 

dan tujuan pribadi peserta 

dalam kehidupan. Hal ini 

dapat berbentuk dokumen, 

puisi, kolase, atau lagu. 

Pernyataan misi bertindak 

sebagai pengatur yang 

dapat peserta gunakan 

untuk melakukan evaluasi 

keputusan peserta dan 

memilih tindakan.

OBYEKTIF:
• Kemenangan Publik dimulai 
ketika peserta bekerja sama dan 
semua pihak menang. Kebiasaan 
4 berdasarkan pada prinsip 
bahwa hubungan efektif dan 
awet membutuhkan kerja sama 
dengan mencari keuntungan 
bersama – solusi yang membuat 
semua pihak berhasil.
• Nilai pola pikir peserta. Pola 
pikir mempengaruhi interaksii 
peserta– positif atau negatif – 
dengan orang lain. 
• Identifikasi Keuntungan 
Bersama. Peserta mampu 
mengidentifikasi situasi                 
interpersonal yang            
menantang di dalam hidup.
• Buat Setoran Rekening Bank 
Emosi Orang Lain. Rekening 
Bank Emosi merupakan sebuah 
metafor yang berarti tingkat 
kepercayaan yang ada di dalam 
hubungan. Peserta dapat 
membuat setoran dan tarikan 
dalam hubungan dengan orang 
lain.

OBYEKTIF:

• Alternatif ketiga.

Sinergi muncul dengan 

menghargai perbedaan, 

bekerja sama secara kreatif, 

dan memikirkan opsi dan 

alternatif.

•Menghargai Perbedaan. Hal 

ini merupakan prasyarat dan 

dasar dalam mencapai sinergi.

• Pilih Jalan yang Tinggi. 

Bukan jalan peserta ataupun 

jalan saya, melainkan jalan 

yang lebih baik – jalan yang 

lebih tinggi.

OBYEKTIF:

• Memiliki kebebasan 

untuk memilih dan 

meningkatkan pengaruh. 

Memilih bagaimana akan 

merespon suatu keadaan 

dibandingkan secara 

otomaatis menjadi reaktif 

menghadapinya.

• Hindari Perilaku dan 

Bahasa Reaktif

• Fokus kepada apa yang 

dapat mereka pengaruhi 

dan tidak mengkhawatir-

kan apa yang menurut 

mereka tidak dapat 

mereka lakukan.

OBYEKTIF:
• Membantu peserta               
mengetahui dan                       
menyingkirkan aktivitas yang 
tidak penting dan dapat 
menghabiskan waktu. Hal ini
juga dapat membuat peserta 
fokus kepada hal-hal yang 
paling penting dalam 
kehidupan pribadi dan juga 
profesional.
• Fokus kepada tugas yang 
penting
• Membuat rencana setiap 
minggu. Membantu peserta 
untuk mengetahui tugas 
peserta yang paling penting, 
membuat prioritas dan 
menjadwalkannya, dan 
mencapai prioritas utama 
peserta. 

OBYEKTIF:

• Kebiasaan ini berdasarkan 

pada prinsip bahwa diagnosis 

harus dilakukan sebelum 

pembuatan resep. Pemahaman 

muncul melalui mendengarkan. 

Dengan berusaha memahami 

orang lain terlebih dahulu 

sebelum menyampaikan 

pandangan peserta, peserta 

akan dapat menjadi seseorang 

yang dapat dipercayai oleh 

orang lain. 

• Dengarkan dengan Empati.  

Hal ini berarti merefleksikan apa 

yang orang lain rasakan dan 

ungkapkan dengan kata-kata 

sendiri.

OBYEKTIF:
• Kebiasaan ini berdasarkan 
pada prinsip bahwa dengan 
meluangkan waktu untuk 
memelihara tubuh, pikiran, 
hati, dan jiwa, Anda dapat 
menjadi lebih efektif di setiap 
area kehidupan.
• Perbaharui Keempat 
Dimensi. Gergaji peserta 
mencakup tubuh, pikiran, hati, 
dan jiwa. 
• Atasi Rintangan
• Jadwalkan Waktu untuk 
Pembaharuan. Agar hidup 
berkualitas dan mencapai 
keseimbangan kerja/hidup, 
fokus kepada prioritas utama 
dan mengeksekusinya sesuai 
dengan rencana. 

* Harga normal untuk pelatihan durasi 2 hari Rp. 2.000.000,-/ orang

13.00 - 14.30

14.30 - 16.00

* Gratis Sesi Komunitas Virtual Penguatan 7 Habits selama 7 bulan, 
@ 2 jam/ bulan (via zoom)
*Berlaku hanya selama masa Covid-19

Harga khusus Blended Learning 
Rp. 1.000.000,-/ orang

Harga khusus Self Learning 
Rp. 500.000,-/ orang

* Dilakukan secara self-learning -bagi Anda yang ingin melakukan                            
pembelajaran secara mandiri
* Akses e-learning selama 1 (satu) tahun

Informasi lebih lanjut 
program-program

Dunamis Education:
www.dunamis.co.id


