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IN ST RU CȚI UNI

Coordonator. Pentru persoana care coordonează această instruire se vor găsi întotdeauna instrucțiuni concrete în căsuțele albastre sub indicația „Coordonator”.

CUM SE FOLOSEȘTE ACEST MANUAL?
Coordonator. Acest manual este conceput pentru a fi folosit la instruirea coordonatorilor. Deoarece coordonarea grupurilor este diferită de predare, unii au găsit
util să lase pe fiecare persoană să exerseze coordonarea unei secțiuni a
materialelor pentru această instruire. Dacă dumneavoastră doriți să folosiți această metodă, căutați indicația de mai jos. Acesta vă va aduce aminte
să lăsați pe altcineva din grup să coordoneze următoarea secțiune.
Schimbați coordonatorul
Dacă desemnați un responsabil care să se asigure că timpul alocat fiecărei
secțiuni este respectat și vă încadrați în timpul afișat, această instruire a
coordonatorilor ar trebui să dureze mai puțin de două ore.
Planificați să aduceți mai multe dintre manualele pentru cursurile de bizuire pe forțele proprii pentru a vă ajuta să desfășurați, mai târziu, în cadrul
acestei instruiri, una dintre activitățile de grup.
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COORDO NAREA GR U P U R I LO R

SĂ ÎNCEPEM (10 MINUTE SAU MAI PUȚIN)
Coordonator. Începeți adunarea de instruire a coordonatorilor după cum urmează.
1. Începeți cu o rugăciune (și intonați un imn, dacă se dorește).
2. Un specialist pentru bizuirea pe forțele proprii sau un alt membru al
comitetului pentru bizuirea pe forțele proprii poate oferi o prezentare
și o mărturie de trei-cinci minute.
3. Rugați fiecare persoană să se prezinte pe scurt (nu mai mult de 30 de
secunde fiecare).
4. Invitați-i pe toți membrii grupului să-și deschidă manualele și să urmărească în exemplarele lor.

BUN VENIT
Citește. Vă mulțumim că sunteți dornici să slujiți în calitate de coordonator. Veți
ajuta la conducerea unui mic grup de persoane pentru ca acestea să
ajungă să se bizuie mai mult pe forțele proprii, ajutându-le să învețe noi
îndemânări practice și să trăiască potrivit principiilor Evangheliei. Veți fi
parte a ceva minunat. Grupurile de bizuire pe forțele proprii pot schimba
vieți. Nu trebuie să fiți un expert. Doar urmați materialele și bazați-vă pe
inspirația primită de la membrii grupului și de la Spirit.
Pentru că grupurile de bizuire pe forțele proprii sunt puțin diferite de alte
grupuri din care am făcut parte, această instruire ne va ajuta să învățăm și
să exersăm ce este unic cu privire la aceste grupuri. Astăzi vom răspunde
la câteva întrebări generale pe care le au coordonatorii înainte de a începe
să lucreze cu un grup.
○

Ce înseamnă să ne bizuim pe forțele proprii?

○

Cum funcționează grupurile de bizuire pe forțele proprii?

○

Ce pot să fac pentru a fi un coordonator foarte bun?
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Coordonarea grupurilor

Pe lângă această instruire, asigurați-vă că citiți Anexa singuri și folosiți
resursele de pe srs.lds.org înainte de prima întâlnire a grupului dumneavoastră.
Citește. Instruirea de azi se va desfășura la fel ca întâlnirea de grup pe care o vom
coordona. În cadrul acestei instruiri și în cadrul grupurilor noastre de
bizuire pe forțele proprii, vom urma materialul așa cum este scris. Toate
manualele pentru bizuirea pe forțele proprii au indicații care ne ajută să
știm ce să facem. Când vedem indicațiile de mai jos, vom acționa potrivit
acestora.
Citește

Vizionează

Discută

Cugetă

Activitate

O persoană citește, cu glas tare,
pentru întregul
grup.

Întregul grup
vizionează prezentarea video.

Membrii grupului
își împărtășesc
gânduri timp de
maximum trei
minute.

Participanții se
gândesc, meditează și notează în
liniște.

Membrii grupului
lucrează individual sau cu alții în
timpul alocat.

Citește. Această instruire și manualele pe care le vom folosi în cadrul grupurilor
noastre cuprind recomandări privind timpul alocat secțiunilor, discuțiilor și
activităților. Acestea ne ajută să gestionăm timpul și să parcurgem materialul. Desemnați, la fiecare adunare a grupului, un responsabil care să se
asigure că timpul alocat este respectat.
Coordonator. Întrebați pe cineva dacă dorește să fie responsabilul pentru respectarea
timpului alocat fiecărei secțiuni pe toată durata instruirii.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ NE BIZUIM PE FORȚELE PROPRII?
Citește. „Bizuirea pe forțele proprii este capacitatea, angajamentul și efortul de
a împlini nevoile spirituale și materiale ale dumneavoastră și ale familiei”
(Manualul 2: Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1). Faptul de a ne bizui pe
forțele proprii nu înseamnă că putem face sau putem avea orice dorim.
Când ne bizuim pe forțele proprii, știm că prin harul și puterea lui Isus
Hristos, alături de credința noastră, putem munci pentru a asigura cele
necesare vieții din punct de vedere spiritual și practic, atât pentru noi
înșine, cât și pentru familia noastră. Grupurile de bizuire pe forțele proprii
sunt menite să ne ajute să ne schimbăm modul de viață, lucrând alături de
Domnul pentru a ajunge să ne bizuim mai mult pe forțele proprii din punct
de vedere temporal și spiritual.
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Vom viziona o prezentare video în care membrii și conducătorii unor
grupuri discută despre experiențele lor în cadrul grupurilor de bizuire pe
forțele proprii. Pe măsură ce vizionați prezentarea video, ascultați modul
în care grupurile de bizuire pe forțele proprii influențează oamenii, atât din
punct de vedere temporal, cât și spiritual.
Vizionează. „Self-Reliance: Tools to Become Better (Bizuire pe forțele proprii: Instrumente pentru a deveni mai buni)”, disponibilă pe srs.lds.org/videos. (Nu
aveți acces la prezentarea video? Continuați să citiți.)
Discută. Prin ce experiențe ați trecut care v-au ajutat să învățați că există o legătură
(2 minute) între lucrurile spirituale și cele temporale?

CUM FUNCȚIONEAZĂ GRUPURILE DE BIZUIRE PE FORȚELE PROPRII?
Citește. Grupurile de bizuire pe forțele proprii sunt mici consilii care se concentrează asupra faptului de a-l ajuta pe fiecare membru al grupului să progreseze. Există patru grupuri de bizuire pe forțele proprii din care putem
alege:
○

Cum să găsesc un loc de muncă mai bun

○

Cum să-mi încep și să-mi dezvolt afacerea

○

Finanțe personale

○

Educație pentru a obține un loc de muncă mai bun

Oamenii pot afla despre aceste grupuri singuri, la o adunare de devoțiune
sau printr-o invitație directă. Oamenii pot alege cărui grup să i se alăture.
Grupurile de obicei sunt mici, cu mai puțin de 12 oameni. Grupul se
întâlnește în fiecare săptămână timp de 12 săptămâni și fiecare întâlnire
durează aproximativ două ore.
Fiecare grup de bizuire pe forțele proprii este îndrumat de un coordonator
(noi). Grupurile de bizuire pe forțele proprii sunt coordonate, nu au un
învățător care predă. În calitate de coordonatori, nu se așteaptă de la noi
să fim specialiști în domeniul respectiv. În schimb, ajutăm grupul să urmeze materialele așa cum sunt scrise și invităm fiecare membru al grupului
să participe.
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Coordonarea grupurilor

La fiecare întâlnire a grupului se discută despre un capitol din manual. Fiecare capitol are cinci secțiuni cu un timp recomandat. Aceste cinci secțiuni
sunt esența unei întâlniri a grupului de bizuire pe forțele proprii. Pentru a
coordona o întâlnire a grupului, urmați materialele și timpul alocat recomandat – niciodată să nu săriți peste o secțiune.
ACTIVITATE (8 minute)
Să ne uităm câteva minute la un manual pentru bizuire pe forțele proprii. Acest lucru ne va ajuta
să vedem că, pentru a coordona o întâlnire a grupului, trebuie doar să urmăm materialele. Vom
desfășura această activitate împreună ca grup.
Pasul 1: Coordonatorul va înmâna exemplare ale manualului pentru bizuirea pe forțele proprii.
Oamenii pot folosi manualul împreună cu cei din jurul lor.
Pasul 2: Împreună cu membrii grupului deschideți manualul la al doilea capitol. Împreună, vom
căuta în capitol și vom găsi cele cinci secțiuni ale unei întâlniri a grupului de bizuire pe forțele
proprii. Pe măsură ce găsim fiecare secțiune din capitol, ne vom opri și coordonatorul va citi, cu
glas tare, descrierea secțiunii din tabelul de mai jos.

Raport
(15-25 de
minute)
Membrii grupului
își raportează
progresul privind
angajamentele
pe care le-au luat
în cadrul întâlnirii
precedente.
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Temelia mea
(20 de minute)

Învață
(45 de minute)

Cugetă
(5 minute)

Membrii grupului
poartă o discuție,
concentrată
asupra Evangheliei, despre un
principiu doctrinar
de bază privind
bizuirea pe forțele
proprii.

Membrii grupului
învață îndemânări
practice care au
legătură cu acest
curs.

Acesta este un
timp pentru
reflecție în liniște,
în care membrii
grupului caută
ajutor de la Duhul
Sfânt. Acesta
nu este un timp
pentru discuții
ale grupului și nu
trebuie omis.

Ia-ți angajamente
(5-10 minute)
Membrii grupului
își iau angajamente concrete care
au legătură cu
ceea ce au învățat
și le împărtășesc.
De asemenea, își
aleg un partener
de acțiune care
să-i sprijine și în
fața căruia să răspundă în timpul
săptămânii.

Schimbați coordonatorul
Citește. La sfârșitul fiecărei întâlniri, putem să-i ajutăm pe membrii grupului nostru
să aleagă un partener de acțiune care să-i ajute și să-i încurajeze în timpul
săptămânii. Partenerii de acțiune se pot schimba în fiecare săptămână. În
general, ei sunt de același sex și nu sunt membri ai familiei.
Combinarea principiilor spirituale, a îndemânărilor practice și a puterii
grupului creează o atmosferă de învățare deosebită care îi ajută pe oameni
să-și îmbunătățească viața. Precum veți vedea în următoarea prezentare
video, în cadrul grupului nostru de bizuire pe forțele proprii, noi învățăm
din trei surse: din materialele de studiu, unul de la altul și de la Spirit.
Vizionează. „The Power of the Group (Puterea grupului)”, disponibilă pe srs.lds.org/
videos. (Nu aveți acces la prezentarea video? Continuați să citiți.)
Discută. Care credeți că va fi deosebirea dintre grupurile dumneavoastră de bizuire
(2 minute) pe forțele proprii și alte clase sau ateliere la care ați participat? Care va fi

asemănarea?

Schimbați coordonatorul

CE POT SĂ FAC PENTRU A FI UN COORDONATOR FOARTE BUN?
Citește. Faptul de a fi coordonator poate fi o experiență minunată. Cei mai eficienți
coordonatori fac trei lucruri foarte importante.
○

Coordonează, nu predau.

○

Îndeplinesc și câteva alte responsabilități.

○

Slujesc în calitate de păstori ai grupurilor.

Coordonați, nu predați
Citește. Grupurile de bizuire pe forțele proprii sunt concepute cu scopul de a fi
coordonate, nu de a avea un învățător care predă. Coordonatorii nu pregătesc lecții, nu oferă cuvântări grupului sau nu vorbesc mai mult decât oricare
alt membru al grupului. Ei urmează materialele de curs și invită pe fiecare
dintre membrii grupului să participe activ în mod egal. Coordonatorii ajută la
crearea unei atmosfere în care Spiritul îi poate învăța pe membrii grupului.
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Coordonarea grupurilor

În timpul următoarei prezentări video, fiți atenți la modurile în care un
coordonator și-a schimbat modul de abordare de la a preda la a coordona
și cum acest lucru a influențat grupul.
Vizionează. „How to Facilitate a Group (Cum să coordonăm un grup)”, disponibilă pe
srs.lds.org/videos. (Nu aveți acces la prezentarea video? Continuați să citiți.)
Discută. În ce mod diferă coordonarea de predare?
(2 minute)

Schimbați coordonatorul
Citește. În calitate de coordonatori, avem responsabilitatea de a crea o atmosferă
de învățare pozitivă, plină de respect și plăcută. Îi ajutăm pe membrii grupului nostru să le pese unul de altul și să arate dragoste și sprijin.
ACTIVITATE (5 minute)
Cele de mai jos sunt liste cu lucruri pe care noi, în calitate de coordonatori, putem să le facem,
fie pentru a ajuta, fie pentru a dăuna, atmosfera de învățare a grupului nostru. Rugați o persoană să citească, cu glas tare, lista, apoi, împreună cu grupul, discutați despre motivul pentru care
aceste lucruri pot ajuta sau dăuna.

LUCRURI CARE A JUTĂ

○ Să ne încredem în materiale și să le
urmăm
○ Să oferim comentarii relevante și
pozitive
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LUCRURI CARE DĂUNEAZĂ

○ Să pregătim și să predăm o lecție
○ Să facem sau să permitem comentarii descurajatoare sau critice

○ Să începem și să încheiem la timp

○ Să începem sau să încheiem întâlnirea mai târziu

○ Să redirecționăm întrebările către
grup

○ Să comentăm la fiecare întrebare sau
să încercăm să avem ultimul cuvânt

○ Să zâmbim și să avem o atitudine
prietenoasă

○ Să vorbim mai mult decât alții din
grup

○ Să cunoaștem numele fiecăruia

○ Să sărim peste secțiuni sau să modificăm conținutul

Schimbați coordonatorul
Citește. În calitate de coordonatori, suntem un exemplu. Putem să-i ajutăm pe
membrii grupului nostru să creeze o atmosferă de învățare pozitivă și plină
de dragoste. Lucrurile nu vor decurge mereu în mod perfect și, uneori,
poate că va trebui să ajutăm membrii grupului să vadă modul în care acțiunile lor influențează grupul și modul în care le pot schimba. Vom discuta
mai mult despre aceasta în următoarea noastră activitate.
ACTIVITATE (10 minute)
Pasul 1 (5 minute): Formați echipe de câte doi cu persoana de lângă dumneavoastră, alegeți unul
dintre scenariile de mai jos și discutați despre modul în care l-ați rezolva.
Pasul 2 (5 minute): Reuniți-vă ca grup și împărtășiți ceea ce ați discutat.

Scenarii
○

Unul sau doi membri ai grupului oferă mai multe răspunsuri decât restul grupului și alți
membri ai grupului ezită și nu își împărtășesc ideile și gândurile.

○

Unul dintre membrii grupului dumneavoastră nu a participat la discuțiile sau activitățile avute
în grup.

○

Unul dintre membrii grupului dumneavoastră vorbește mereu despre lucruri care nu au
legătură cu subiectul. Comentariile lui îngreunează faptul de a rămâne la subiect și de a parcurge materialele în timpul alocat.

○

O membră a grupului întâmpină dificultăți în a citi cu glas tare. Vă întrebați dacă se simte
stânjenită sau poate rușinată.

○

Întâlnirea grupului continuă să înceapă mai târziu deoarece câțiva membri ai grupului nu
ajung la timp și nu vă simțiți bine să începeți fără ei.

Coordonator. Pentru următoarea discuție despre responsabilitățile coordonatorilor, poate fi util să schimbați coordonatorul și să reveniți la principalul
coordonator.
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Coordonarea grupurilor

Îndepliniți și alte câteva responsabilități
Citește. În calitate de coordonatori, avem și alte câteva responsabilități în afara
întâlnirilor grupului nostru. Următoarea activitate ne oferă ocazia să vorbim despre aceste responsabilități.
ACTIVITATE (10 minute)
Lista de întrebări de mai jos ne va îndruma într-o discuție despre unele dintre celelalte responsabilități pe care le avem în calitate de coordonatori. Specialistul pentru bizuirea pe forțele proprii
sau un alt conducător local va coordona această discuție și va oferi îndrumări concrete pentru
fiecare întrebare. Puteți adresa întrebări pe parcurs.
Cine este specialistul meu pentru bizuirea pe forțele proprii și ce face el?
○

Informații de contact: 

Când este adunarea de devoțiune și care este rolul meu?
○

Când: 

○

Unde: 

○

Rolul meu: 

Cum se formează grupul pe care îl voi coordona și cum ajung să îl coordonez?
Cum și când îmi înscriu grupul și raportez progresul acestuia?
○

Cum: 

○

Când: 

Cum trebuie să mă pregătesc pentru prima întâlnire a grupului?
○

Când și unde se va desfășura: 

○

Cum voi avea acces în clădire: 

○

Cum voi obține manualele: 

○

Cum voi arăta prezentările video: 

○

Cum voi aranja camera: 

Ce alte întrebări avem?
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Slujiți în calitate de păstor al grupului dumneavoastră
Citește. Acum, că am parcurs porțiunea despre cum să coordonăm și am discutat
despre unele dintre celelalte responsabilități ale noastre, este timpul să
discutăm despre cheia celei mai bune coordonări. Cei mai buni coordonatori îi iubesc pe membrii grupului lor și le pasă de ei. Ei slujesc membrilor
grupului lor aproape la fel cum un păstor se îngrijește de o turmă. Hristos
a folosit exemplul păstorilor pentru că ei cunoșteau fiecare miel după
nume, personalitate și nevoi. Coordonatorii foarte buni ajung să îi cunoască pe membrii grupului lor, le pasă de succesele lor și îi ajută să participe
și să aibă succes. Poate dura câteva săptămâni pentru ca membrii grupului
dumneavoastră să se cunoască, însă majoritatea absolvenților grupurilor
de bizuire pe forțele proprii vorbesc despre cât de apropiați au devenit și
cât de mult s-au îngrijit unul de altul. În calitate de coordonatori, putem să
ajutăm la crearea unei atmosfere care încurajează acest lucru.
Citiți, pe rând, sugestiile de mai jos despre a fi un păstor pentru grupul
dumneavoastră.

A fi păstorul grupului dumneavoastră
○

Sunați sau trimiteți mesaje text membrilor grupului. Puteți lua legătura
cu ei și le puteți reaminti data, ora și locul întâlnirii.

○

În timp ce sosesc oamenii, întâmpinați-i cu căldură și faceți cunoștință
cu ei.

○

Recunoașteți și arătați-vă entuziasmul pentru progresul membrilor
grupului dumneavoastră.

○

Amintiți-le membrilor grupului să respecte confidențialitatea informațiilor.

○

Între întâlniri, încurajați membrii grupului care întâmpină dificultăți.
Ajutați-i pe partenerii lor de acțiune ca și ei să îi contacteze și să îi sprijine.

○

Împreună cu alții din grup, ajutați membrii grupului care nu au reușit
să participe la o întâlnire.

○

Rugați-vă pentru membrii grupului dumneavoastră pe nume.
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○

Parcurgeți, cu ajutorul rugăciunii, materialele pentru următoarea întâlnire a grupului dumneavoastră.

○

Rămâneți aproape de Spirit și acționați potrivit ideilor și inspirației
primite.

Discută. În ce mod ne va ajuta faptul de a face aceste lucruri să fim păstori pentru
(2 minute) grupurile noastre de bizuire pe forțele proprii?

Schimbați coordonatorul
ACTIVITATE (10 minute)
Pasul 1 (5 minute): Formați echipe de câte doi cu persoana de lângă dumneavoastră, alegeți unul
dintre scenariile de mai jos și discutați despre modul în care l-ați rezolva.
Pasul 2 (5 minute): Reuniți-vă ca grup și împărtășiți ceea ce ați discutat.

Scenarii
○

În cadrul celei de-a doua întâlniri, simțiți că oamenii ezită puțin să raporteze despre faptul că
nu și-au respectat toate angajamentele. Unii nu doresc să împărtășească când le vine rândul.

○

Pe parcursul celei de-a patra întâlniri, observați că una dintre membrele grupului dumneavoastră nu este prezentă. Partenera ei de acțiune spune că nu a putut să ia legătura cu ea
toată săptămâna.

○

Doi dintre membrii grupului dumneavoastră sunt de religii diferite. Asigurați-vă că grupul
dumneavoastră este primitor și atent la perspectivele lor.

○

Unul dintre membrii grupului a avut o urgență în familie și nu a reușit să participe la întâlnirea din această săptămână. El se gândește să renunțe la grup pentru că a lipsit de la o
întâlnire.

○

Un membru al grupului întâmpină dificultăți. El se simte descurajat că nu a avut aceleași
succese precum ceilalți membri ai grupului.
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Schimbați coordonatorul

CONCLUZIE
Citește. Sperăm că această instruire ne-a ajutat să înțelegem puțin mai bine bizuirea pe forțele proprii, cum funcționează grupurile de bizuire pe forțele
proprii și ce putem să facem pentru a fi coordonatori foarte buni. Faptul
de a face parte dintr-un grup de bizuire pe forțele proprii poate fi o experiență diferită și nouă pentru noi și pentru membrii grupului nostru. Ar
putea dura un timp până ce ne simțim confortabil cu acest proces și unul
cu altul. Folosiți acest manual deseori, uitați-vă la informațiile suplimentare
din Anexă – în special la evaluări – și accesați srs.lds.org pentru mai multe
informații și prezentări video utile. Cu timpul și având încredere în Domnul,
vom avea o experiență minunată.
Vizionează. „Self-Reliance Facilitators: Bringing About Change (Coordonatorii pentru
bizuirea pe forțele proprii: Să determinăm schimbări)”, disponibilă pe srs.
lds.org/videos. (Nu aveți acces la prezentarea video? Continuați să citiți.)
Discută. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-am învățat în această
(3 minute) instruire?

Cugetă. Gândiți-vă la ce ați învățat în această instruire și aveți în vedere ce ar vrea
(3 minute) Domnul să faceți. Scrieți-vă ideile mai jos.

Ținând cont de experiența pe care am avut-o astăzi, doresc să:



Rugăciune. Rugați pe cineva să spună rugăciunea de încheiere.
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AN E X Ă

RESURSE ONLINE PRIVIND BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII
Accesați srs.lds.org pentru a găsi mai multe informații și prezentări video
utile despre coordonarea unui grup.

CE FACEȚI ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIREA GRUPULUI
○

Accesați srs.lds.org pentru a descărca prezentările video pentru principiul din Temelia mea și pentru lecție.

○

Pentru prima dumneavoastră întâlnire, rugați specialistul pentru bizuirea pe forțele proprii să vă dea suficiente manuale pentru cei care
s-au înscris și încă două exemplare.

○

Revedeți materialul pentru a vă pregăti să îl coordonați, dar nu vă pregătiți să îl predați ca pe o lecție.

○

După prima întâlnire, lucrați alături de specialistul dumneavoastră
pentru a vă înregistra grupul (vedeți srs.lds.org/report).

○

Sunați membrii grupului sau trimiteți-le mesaje pentru a le aminti
data, ora și locul întâlnirii grupului.

○

Îndemnați partenerii de acțiune să se contacteze și să se ajute unii pe
alții în timpul săptămânii.

○

Pregătiți-vă spiritual și acționați conform îndemnurilor pe care le primiți.

○

Sosiți devreme pentru a pregăti corespunzător scaunele, mesele și
prezentările video. Aranjați mesele după cum urmează (stelele indică
locul în care stă coordonatorul).
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NU CA ACESTEA

CE FACEȚI PE PARCURSUL ÎNTÂLNIRII GRUPULUI
○

Întâmpinați membrii grupului în timp ce sosesc și încercați să-i
cunoașteți.

○

Recunoașteți și lăudați realizările și progresul lor.

○

Desemnați un responsabil care să se asigure că timpul alocat este
respectat.

○

Încurajați discuția între membrii grupului.

○

Subliniați importanța îndeplinirii angajamentelor între întâlniri.

○

Amintiți-le membrilor grupului să respecte confidențialitatea informațiilor.

CA PARTE A ULTIMEI ÎNTÂLNIRI DE GRUP A DUMNEAVOASTRĂ
○

Membrii grupului completează o autoevaluare.

○

Dumneavoastră strângeți evaluările, completați raportul de încheiere a
întâlnirilor grupului și solicitați certificatele (vedeți srs.lds.org/report).

○

Sărbătoriți împreună!
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Anexă

AUTOEVALUAREA COORDONATORULUI
După fiecare întâlnire a grupului, parcurgeți afirmațiile de mai jos. Cât de
bine vă descurcați?
CUM MĂ DESCURC ÎN CALITATE DE
COORDONATOR?

Uneori Deseori

Întotdeauna

1. Contactez membri ai grupului în timpul săptămânii.

□

□

□

□

2. Îmi arăt entuziasmul și dragostea față de fiecare

□

□

□

□

3. Mă asigur că fiecare membru al grupului raportează
despre angajamentele sale.

□

□

□

□

4. Vorbesc mai puțin decât ceilalți membri ai grupului.
Toată lumea participă în mod egal.

□

□

□

□

5. Las membrii grupului să răspundă la întrebări în loc
să răspund eu.

□

□

□

□

6. Mă încadrez în timpul acordat pentru fiecare secțiune și activitate.

□

□

□

□

7. Aloc timp pentru secțiunea „Cugetă” pentru ca
Duhul Sfânt să-i poată îndruma pe membrii grupului.

□

□

□

□

8. Urmez broșura așa cum este scrisă și duc la bun
sfârșit toate secțiunile și activitățile.

□

□

□

□

membru al grupului.

CUM SE DESCURCĂ GRUPUL MEU?

14

Niciodată

Niciodată

Uneori Deseori

Întotdeauna

1. Membrii grupului se iubesc, se încurajează și își
slujesc unii altora.

□

□

□

□

2. Membrii grupului își țin angajamentele.

□

□

□

□

3. Membrii grupului obțin rezultate atât pe plan temporal, cât și spiritual.

□

□

□

□

4. Partenerii de acțiune se contactează cu regularitate
și se încurajează reciproc în timpul săptămânii.

□

□

□

□

EVALUARE DE GRUP
Poate fi util să folosiți această autoevaluare de grup ca parte a unora dintre întâlnirile grupului pentru a vă consulta cu grupul dumneavoastră și a
vedea care sunt experiențele pe care membrii grupului le trăiesc în cadrul
cursului. Îl puteți invita pe fiecare membru al grupului să completeze
formularul iar, apoi, vorbiți despre acesta ca grup. Puteți face acest lucru la
începutul unei întâlniri a grupului sau la sfârșitul secțiunii „Învață”. Această
activitate durează aproximativ 10 minute.
CE SIMT ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ EXPERIENȚĂ?

Niciodată

Uneori Deseori

Întotdeauna

1. Fiecare membru al grupului raportează despre
angajamentele sale.

□

□

□

□

2. Întâlnirile grupului nostru încep și se încheie la timp.

□

□

□

□

3. Simt o legătură cu membrii grupului meu.

□

□

□

□

4. Simt Spiritul la întâlnirile grupului nostru.

□

□

□

□

5. Toate persoanele din grup participă în mod egal.

□

□

□

□

6. Simt că fac progrese către bizuirea pe forțele proprii.

□

□

□

□

7. Mă simt apreciat de către membrii grupului meu.

□

□

□

□
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Anexă

OPȚIUNI DIFERITE PRIVIND ÎNTÂLNIRILE PENTRU
CUM SĂ GĂSESC UN LOC DE MUNCĂ MAI BUN
Dacă dumneavoastră coordonați grupul Cum să găsesc un loc de muncă
mai bun, poate că aveți membri ai grupului care au nevoie imediat de un
loc de muncă și nu pot aștepta 12 săptămâni pentru a parcurge toate
materialele cursului. Dacă vă uitați la primele pagini ale manualului, veți
găsi opțiuni suplimentare privind întâlnirile care pot îndeplini mai bine
nevoile acestor membri ai grupului. De asemenea, pentru a afla mai multe
informații, puteți vorbi cu specialistul dumneavoastră pentru bizuirea pe
forțele proprii.

MEMBRI AI GRUPULUI DE RELIGII DIFERITE
Toate persoanele, indiferent de religie, sunt binevenite să participe la cursurile pentru bizuirea pe forțele proprii. Mai jos sunt câteva sugestii simple
care pot ajuta la crearea unei experiențe pozitive și plăcute pentru toți
membrii grupului.
○

Fiți atenți și deschiși la întrebări

○

Poate fi util să explicați scripturi sau citate care sunt specifice Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

○

Poate fi necesar să adaptați unele dintre angajamente.

○

Specialistul dumneavoastră pentru bizuirea pe forțele proprii vă poate
ajuta cu orice întrebare privind înscrierea pentru a se asigura că fiecare membru al grupului primește un certificat de absolvire a cursului.

A JUTOR SUPLIMENTAR
Dacă întâmpinați probleme sau aveți îngrijorări sau aveți nevoie de ajutor
pentru a reintegra membrii grupului în episcopia sau ramura lor, conlucrați
cu specialistul dumneavoastră pentru a primi îndrumare și ajutor.
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