Motivatorjev vodič

MOJ TEMELJ - SKUPINE

Datum srečanja:
 Če imate kontaktne podatke članov skupine, jim pošljite tekstovna sporočila ali jih pokličite.
Vprašajte jih, ali pridejo na delavnico. Prosite jih, naj pridejo deset minut prej, da bodo
podpisali prijavnico.
 Pripravite gradivo za sestanek:
o
Prinesite knjižico Moj temelj: načela, spretnosti, navade za vsakega člana skupine.
o
Prinesite pet dodatnih knjižic Moja pot do samostojnosti, če je kateri član morda ni
dobil.
o
Pripravite vse potrebno, da boste pokazali videe, če je slednje možno.
o
Nimate knjižic oziroma videov? Dobite jih lahko na spletni strani srs.lds.org.
Pred srečanjem pripravite prostor
 Stole postavite okrog mize, zato da so vsi lahko skupaj.
o
Motivator med uro ne stoji, niti ne sedi na čelu mize. Motivator naj ne bo v središču
pozornosti, temveč naj članom v skupini
pomaga, da se bodo osredotočili drug na
drugega.
 Na začetku druge lekcije na tablo narišite
tabelo obveznosti z imeni ljudi v skupini.
Na začetku srečanja
 Člane skupine ob njihovem prihodu toplo pozdravite. Zapomnite si njihova imena.
 Na začetku prvega skupinskega srečanja pošljite naokrog list in člane skupine prosite, naj
napišejo svoje polno ime, oddelek oziroma vejo in kontaktne podatke.
 Recite: »Dobrodošli v tej skupini za samostojnost!«
 Ljudi prosite, naj ugasnejo telefone in druge naprave.
 Nekdo naj izreče otvoritveno molitev (po želji lahko tudi zapojete hvalnico).
 Recite naslednje:
o
»To je skupina za samostojnost, ki se imenuje ‘Moj temelj’. Ali ste vsi tukaj zato, da bi
postali duhovno bolj samostojni?«
o
»Do konca teh srečanj boste razvili spretnosti in navade, zaradi katerih se bo vaše
življenje izboljšalo.«
o
»Srečali se bomo dvanajstkrat. Vsako srečanje bo trajalo od 35 do 60 minut. Med
skupinskimi sestanki bomo čas namenjali tudi pisanju komentarjev, ki nam bodo
pomagali pridobiti boljše navade. Ali boste sprejeli to časovno obveznost?«
Med uro:


5 minut namenite poročanju, 20 minut učenju in na koncu od 5 do 10 minut premišljevanju,
sprejemanju obveznosti in pogovoru.

Ocena Moje poti: Preden boste začeli s tečajem Moj temelj, bi morali v knjižici Moja pot izpolniti 4. in 5.
stran ter na 6. strani odlomek »Kako naj postanem duhovno bolj samostojen?«. Če udeleženci niso
sodelovali na uvodnem srečanju Moja pot, to lahko naredijo na prvem tedenskem skupinskem srečanju
tega trinajsttedenskega tečaja. Dvanajsto in trinajsto stran naj tečajniki izpolnijo na zadnjem
tedenskem skupinskem srečanju, da bodo ocenili svoj napredek.

MOJ TEMELJ - SKUPINE - OSNUTEK
POROČILO 5 minut
ALI SEM OPRAVIL SVOJE OBVEZNOSTI?
Preberite: Poročali bomo o tem, kako dobro opravljamo svoje obveznosti, tako da bomo svoj napredek
beležili v tabelo obveznosti.
Pogovarjajte se: Kaj ste spoznali, ker ste svoje obveznosti opravili? Kako vam lahko pomagamo?
Posvetujmo se in drug drugemu pomagajmo. To je najpomembnejši pogovor na tem sestanku.

UČITE SE IZ KNJIŽICE MOJ TEMELJ 20 minut
Na koncu tega dela naredite naslednje:

PREMIŠLJUJTE 3-5 minut
Ponovite odlomke iz svetih spisov iz tega priročnika. Vzemite si čas za premislek, kaj ste se naučili. Svoje
vtise lahko zapišete.

ZAVEŽITE SE 3-5 minut
KAKO BOM VSAK DAN NAPREDOVAL?
Preberite: Vsak teden bomo izbrali »delovnega partnerja«. To je član skupine, ki nam bo pomagal, da
bomo svoje obveznosti opravljali. Delovni parterji naj bodo med tednom v stiku in drug drugemu
poročajo, kako napredujejo. Navadno so delovni partnerji istega spola in niso družinski člani.
K dejanjem: Izberite delovnega partnerja. Odločite se, kdaj in kako bosta v stiku.

Vsako obveznost preberite delovnemu partnerju. Obljubite, da boste svoje
obveznosti opravljali!
KAKO BOM POROČAL O SVOJEM NAPREDKU?
Video: Glejte video »Action and Commitment« (samo prvi teden)
Preberite: Če o svojih obveznostih poročamo, je več možnosti, da jih opravimo. Predsednik Monson je
rekel: »Če storilnost ocenimo, se izboljša. Če storilnost ocenimo in o njej poročamo, se stopnja
storilnosti močno izboljša.«
K dejanjem: Pred naslednjim srečanjem uporabite tabelo obveznosti, da boste zabeležili svoj napredek.
Napišite »da«, »ne« ali, koliko krat ste neko obveznost opravili.
Preberite: Na našem naslednjem skupinskem srečanju bo motivator na tablo narisal tabelo obveznosti.
Ob prihodu bomo na tablo napisali svoj napredek.

