PŘÍRUČKA PRO VEDOUCÍHO DISKUSE

Blahopřejeme! Byl(a) jste požádán(a) sloužit jako vedoucí diskuse ve skupině pro dosažení soběstačnosti. Vaším úkolem
je pomáhat členům skupiny stát se soběstačnějšími.

CO VEDOUCÍ DISKUSE DĚLÁ?
Budete pomáhat členům skupiny při skupinových činnostech, které jim pomohou stát se časně a duchovně soběstačnými. Používejte tyto pokyny.
• Poznejte členy své skupiny tím, že jim budete klást otázky. Projevujte o ně zájem a mějte je rádi.
• Seznamte se s dostupnými materiály, včetně brožurek Má cesta a Můj základ.
• Pomáhejte udržovat diskusi v pozitivním a uspořádaném duchu a vyrovnaně mezi všemi účastníky (jeden účastník
nemá převažovat nad ostatními). „Nechť všichni nejsou mluvčími najednou; ale nechť jeden mluví v jednu chvíli a nechť
všichni naslouchají slovům jeho, aby, až všichni promluví, všichni mohli býti vzděláváni ode všech a aby každý muž mohl
míti stejnou výsadu.“ (NaS 88:122.)
• Zapojujte se aktivně do činností jako člen skupiny. Dávejte si závazky, dodržujte je a podávejte o nich zprávu.
• Vy nejste učitelem ani odborníkem na podnikání, zaměstnanost či vzdělávání. Ti nejlepší vedoucí diskuse mluví méně
než 20 procent času. Zkrátka mějte rádi členy skupiny a povzbuzujte je, aby jednali s vírou a vzájemně si sloužili.

NA KAŽDÉ SETKÁNÍ SKUPINY SE PŘIPRAVTE
• Každý den se připravujte duchovně tím, že budete číst písma a modlit se za členy skupiny.
• Každý týden si projděte zadanou zásadu z brožurky Můj základ s některým členem své rodiny nebo přítelem.
• Každý týden si přečtěte materiály týkající se nadcházejícího setkání a podívejte se na doprovodná videa.
• Každý týden kontaktujte členy skupiny, abyste je povzbudili k účasti na příštím setkání nebo abyste jim nabídli pomoc.
• Pokud se nemůžete setkání skupiny zúčastnit, požádejte některého člena skupiny, aby byl vedoucím diskuse – setkání
nerušte.

SNAŽTE SE O TO, ABY SETKÁNÍ SKUPINY BYLA ÚSPĚŠNÁ
• Chovejte se činorodě a setkání si užívejte! Radujte se z toho, když vám členové skupiny sdělí, že se jim něco
podařilo nebo že zvládli něco obtížného. Naslouchejte jim, dívejte se jim do očí a mluvte s nadšením.
• Povzbuzujte každého, aby se zapojoval. Během setkání si sedejte se členy skupiny do kroužku (nestůjte).
Nechávejte členy skupiny přemýšlet o odpovědích na vlastní otázky. Například můžete říci: „Skvělý postřeh. Co si o tom
myslí ostatní?“ nebo „Jak byste to vyřešili?“ Pokud někdo některé setkání vynechá, během týdne ho kontaktujte.
• Důvěřujte výukovým materiálům a řiďte se jimi. Na setkáních nemáte vynechávat žádné oddíly, ani prezentovat
nějaké dodatečné materiály.
• Zaměřujte se na závazek, činy a výsledky. Každý týden nakreslete na tabuli přehled závazků a požádejte každého
účastníka (i tehdy, když přijde pozdě), aby podal zprávu ostatním členům skupiny.
• Zacházejte správně s časem. Začínejte včas a požádejte někoho, aby pro každý oddíl odměřil daný čas. Můžete
se zeptat: „Kolik času nám zbývá?“ nebo říci: „Myslím, že je potřeba pokračovat dál.“ Vždy si ponechejte čas na oddíl
s názvem „Zamyslete se“, protože tento oddíl členům skupiny pomáhá obdržet osobní vedení od Ducha Svatého.

PODÁVEJTE ZPRÁVU, SLEDUJTE POKROK A ZLEPŠUJTE KVALITU
• Přibližně v době prvního setkání skupiny navštivte stránky srs.lds.org/report, abyste svou skupinu zaregistrovali.
• Každý týden hodnoťte, jak se vám daří, pomocí sebehodnocení vedoucího diskuse (níže na této stránce).
• Na konci posledního setkání skupiny požádejte účastníky o vyplnění dotazníku, který lze najít na stránkách srs.lds.org/
report.

SEBEHODNOCENÍ VEDOUCÍHO DISKUSE
Po každém setkání skupiny si prosím projděte níže uvedená tvrzení a označte, jak se vám daří je plnit.

JAK SE MI DAŘÍ PLNIT ÚLOHU VEDOUCÍHO DISKUSE?
Před každým setkáním kontaktuji členy skupiny.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Každý týden kreslím na tabuli přehled závazků a každý člen skupiny, který přijde,
o svém závazku podává zprávu.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Sdílím nadšení s každým členem skupiny a každého z nich mám rád.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Věnuji čas oddílu s názvem „Zamyslete se“, aby mohl členy skupiny vést Duch Svatý.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Umožňuji členům skupiny mluvit víc než já a každý se do diskuse zapojuje
rovným dílem.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Nechávám na otázky odpovídat členy skupiny, místo abych na ně odpovídal(a) já.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Držím se v příručce doporučovaného časového rozvržení pro jednotlivé činnosti.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Řídím se příručkou a probírám všechny oddíly a pokyny.

Nikdy

Občas

Často

Vždy

Členové skupiny se mají navzájem rádi a jeden druhému slouží.

Nikdo

Někteří

Většina Všichni

Členové skupiny dodržují své závazky.

Nikdo

Někteří

Většina Všichni

Členové skupiny dosahují výsledků v časných i duchovních oblastech.

Nikdo

Někteří

Většina Všichni

Partneři pro danou činnost se během týdne navzájem kontaktují a povzbuzují.

Nikdo

Někteří

Většina Všichni

JAK SE DAŘÍ MÉ SKUPINĚ?

VIDEOMATERIÁLY
Následující videa vám mohou pomoci. Podívejte se na ně na stránkách srs.lds.org/videos
• „How to Facilitate a Group“ [„Jak řídit
průběh diskuse ve skupině“]

• „‚Go and Do‘ Learning“ [„Učení se
stylem ‚půjdu a udělám‘“]

• „My Purpose“ [„Můj cíl“]
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