
GHIDUL COORDONATORULUI

Felicitări! Aţi fost rugat să slujiţi în calitate de coordonator al unui grup de bizuire pe forţele proprii. Rolul dumneavoastră 
este de a ajuta membrii grupului să ajungă să se bizuie mai mult pe forţele proprii.

CE FACE UN COORDONATOR?

Veţi îndruma membrii de-a lungul unor etape desfăşurate în cadrul grupului care-i vor ajuta să ajungă să se bizuie pe 
forţele proprii, atât temporal, cât şi spiritual. Folosiţi îndrumările de mai jos.
• Ajungeţi să cunoaşteţi membrii grupului dumneavoastră adresând întrebări. Arătaţi-le că vă pasă de ei şi că îi iubiţi.
• Cunoaşteţi conţinutul materialelor pe care le aveţi la dispoziţie, inclusiv broşurile Calea mea şi Temelia mea.
• Ajutaţi la menţinerea unor discuţii pozitive, liniştite şi echilibrate în rândul participanţilor (nu trebuie să existe o 

persoană care să acapereze discuţiile). „Să nu fie toţi purtători de cuvânt în acelaşi timp; ci să vorbească [unul] câte 
unul şi toţi să asculte ceea ce [se] spune, astfel încât, atunci când toţi au vorbit, toţi să fie edificaţi de către toţi şi fiecare 
om să aibă un privilegiu egal.” (D&L 88:122)

• Participaţi activ ca membru al grupului. Luaţi-vă angajamente, ţineţi-le şi raportaţi cum le îndepliniţi.
• Dumneavoastră nu sunteţi profesor sau expert în domeniul afacerilor, obţinerii unui loc de muncă sau educaţiei. Cei 

mai buni coordonatori vorbesc mai puţin de 20% din timp. Pur şi simplu iubiţi-i pe membrii grupului şi încurajaţi-i să 
acţioneze cu credinţă şi să se slujească unul pe altul.

PREGĂTIŢI-VĂ PENTRU FIECARE ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI
• În fiecare zi, pregătiţi-vă spiritual studiind din scripturi şi rugându-vă pentru membrii grupului. 
• În fiecare săptămână, recapitulaţi, cu familia dumneavoastră sau cu un prieten, principiul desemnat din broşura 

Temelia mea. 
• În fiecare săptămână, citiţi materialele pentru următoarea întâlnire şi vizionaţi prezentările video care le însoţesc.
• În fiecare săptămână, contactaţi membri ai grupului pentru a-i încuraja să vină la următoarea întâlnire sau pentru a le 

oferi ajutor.
• Dacă nu puteţi participa la o întâlnire a grupului, vă rugăm să rugaţi un membru al grupului să fie coordonator – nu 

anulaţi întâlnirea.

COORDONAŢI DESFĂŞURAREA UNOR ÎNTÂLNIRI DE SUCCES ALE GRUPULUI
• Contribuiţi cu energie pozitivă şi găsiţi plăcere în ceea ce faceţi! Ovaţionaţi când membri ai grupului raportează 

un succes sau când îndeplinesc lucruri dificile. Ascultaţi, stabiliţi contact vizual şi vorbiţi cu entuziasm. 
• Încurajaţi-i pe toţi să participe activ. În timpul întâlnirii, staţi pe scaun în cadrul cercului format din membrii 

grupului (nu staţi în picioare). Lăsaţi membrii grupului să se gândească la răspunsurile pentru întrebările pe care ceilalţi 
le adresează. De exemplu, puteţi să spuneţi: „Un comentariu foarte bun. Ce cred ceilalţi?” sau „Cum aţi rezolva această 
situaţie?”. Dacă cineva lipseşte de la o întâlnire, contactaţi-l în timpul acelei săptămâni. 

• Aveţi încredere în materiale şi urmaţi-le. Nu săriţi peste secţiuni şi nu prezentaţi materiale suplimentare în timpul 
întâlnirii. 

• Concentraţi-vă asupra angajamentelor, faptelor şi rezultatelor. Desenaţi, pe tablă, în fiecare săptămână, tabelul 
angajamentelor şi rugaţi fiecare participant să raporteze membrilor grupului despre progresul pe care l-a făcut, chiar 
dacă întârzie la întâlnire.
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• Gestionaţi timpul. Începeţi la timp şi rugaţi pe cineva să cronometreze fiecare secţiune. Puteţi întreba: „Cât timp 
avem?” sau puteţi spune: „Cred că trebuie să mergem mai departe”. Alocaţi întotdeauna timp pentru secţiunea „Cugetă”, 
deoarece ajută membrii grupului să primească îndrumare personală de la Duhul Sfânt.

RAPORTAŢI, URMĂRIŢI PROGRESUL ŞI ÎMBUNĂTĂŢIŢI
• Cam în aceeaşi perioadă cu prima întâlnire a grupului, accesaţi srs.lds.org/report pentru a înregistra grupul dumneavoastră.
• În fiecare săptămână, folosiţi autoevaluarea coordonatorului (de pe versoul acestei foi) pentru a vă evalua progresul.
• La sfârşitul ultimei întâlniri a grupului, rugaţi participanţii să completeze sondajul care se găseşte pe srs.lds.org/report.

După fiecare întâlnire a grupului, vă rugăm să treceţi în revistă afirmaţiile de mai jos şi să bifaţi cât de bine faceţi.

CUM MĂ DESCURC ÎN CALITATE DE COORDONATOR?

Contactez membri ai grupului înainte de fiecare întâlnire. Niciodată Uneori Deseori Întot-
deauna

Desenez, pe tablă, în fiecare săptămână tabelul angajamentelor şi fiecare mem-
bru al grupului care este prezent raportează despre angajamentele sale. Niciodată Uneori Deseori Întot-

deauna

Îmi împărtăşesc entuziasmul şi dragostea faţă de fiecare membru al grupului. Niciodată Uneori Deseori Întot-
deauna

Aloc timp pentru secţiunea „Cugetă” pentru ca Duhul Sfânt să-i poată îndruma 
pe membrii grupului. Niciodată Uneori Deseori Întot-

deauna

Îi las pe membrii grupului să vorbească mai mult ca mine şi toată lumea participă 
activ în mod egal. Niciodată Uneori Deseori Întot-

deauna

Las membrii grupului să răspundă la întrebări în loc să răspund eu. Niciodată Uneori Deseori Întot-
deauna

Respect timpul recomandat în broşură pentru fiecare activitate. Niciodată Uneori Deseori Întot-
deauna

Urmez broşurile şi duc până la sfârşit toate secţiunile şi instrucţiunile. Niciodată Uneori Deseori Întot-
deauna

CUM SE DESCURCĂ GRUPUL MEU?

Membrii grupului se iubesc şi se slujesc unul pe altul. Niciunul Unii Cei mai 
mulţi Toţi

Membrii grupului îşi ţin angajamentele. Niciunul Unii Cei mai 
mulţi Toţi

Membrii grupului au succese din punct de vedere temporal şi spiritual. Niciunul Unii Cei mai 
mulţi Toţi

Colegii de acţiune se contactează şi se încurajează reciproc în timpul săptămânii. Niciunul Unii Cei mai 
mulţi Toţi

RESURSE VIDEO

Următoarele prezentări video pot fi utile. Vizionaţi-le la srs.lds.org/videos.

• „How to Facilitate a group (Cum se 
coordonează un grup)”

• „«Go and Do» Learning (Însuşi-
rea procesului «Du-te şi pune în 
practică»)”

• „My Purpose (Scopul meu)”

AUTOEVALUAREA COORDONATORULUI


