
GABAY SA FACILITATOR

Congratulations! Ikaw ay nahilingang maglingkod bilang facilitator para sa isang self-reliance group. Ang tungkulin mo ay 
tulungan ang mga miyembro na matutong mas maging self-reliant.

ANO ANG GINAGAWA NG ISANG FACILITATOR?
Gagabayan mo ang mga miyembro sa pamamaraang matututo sila bilang grupo na makatutulong sa kanila na maging 
self-reliant sa temporal at espirituwal. Sundin ang sumusunod na guidelines.
• Kilalanin ang iyong mga group member sa pamamagitan ng pagtatanong. Ipakitang interesado ka sa kanila at mahal 

mo sila.
• Maging pamilyar sa mga materyal, kabilang ang mga booklet na My Path (Ang Aking Landas) at My Foundation (Ang Aking 

Saligan).
• Tumulong na mapanatiling maganda, maayos, at balanse ang talakayan sa lahat ng kasali (hindi dapat isang tao lang 

ang magsasalita). “Huwag maging mga tagapagsalita ang lahat kaagad; sa halip magsalita nang isa-isa at makinig ang 
lahat sa kanyang sinasabi, upang kapag ang lahat ay nakapagsalita na ang lahat ay mapasigla ng lahat, at upang ang 
bawat tao ay magkaroon ng pantay na pribilehiyo” (D at T 88:122).

• Aktibong makibahagi bilang miyembro ng grupo. Gumawa, tumupad, at magreport ng mga pangako mo.
• Hindi ka guro o eksperto sa negosyo, trabaho, o edukasyon. Ang pinakamahuhusay na facilitator ay nagsasalita nang 

wala pang 20 porsyento ng oras. Basta mahalin lang ang mga group member at hikayatin silang kumilos nang may 
pananampalataya at maglingkod sa isa’t isa.

MAGHANDA PARA SA BAWAT MITING NG GRUPO
• Bawat araw, espirituwal na maghanda sa pamamagitan ng pag-aaral ng scriptures at pagdarasal para sa mga group 

member. 
• Bawat linggo, repasuhin ang naka-assign na alituntunin mula sa booklet na My Foundation (Ang Aking Saligan) sa iyong 

pamilya o kaibigan. 
• Bawat linggo, basahin ang mga materyal para sa susunod na miting at panoorin ang kasamang mga video.
• Bawat linggo, kontakin ang mga group member para hikayatin sila na pumunta sa susunod na miting o para mag-alok 

ng tulong.
• Kung hindi ka makakapunta sa miting ng grupo, mangyaring hilingin sa isang group member na siya muna ang 

mag-facilitate—huwag kanselahin ang miting.

GAWING MATAGUMPAY ANG MGA MITING NG GRUPO
• Dagdagan ang sigla at magkatuwaan! Magsaya at magpalakpakan kapag nagreport ang mga group member ng 

kanilang tagumpay o nagawa nila ang mahihirap na bagay. Makinig, tumingin sa mga mata, at magsalita nang may sigla. 
• Hikayatin ang lahat na makibahagi. Umupo kasama ng grupo (huwag tumayo) sa oras ng miting. Hayaang mag-isip 

ang grupo ng mga sagot sa kanilang sariling mga tanong. Halimbawa, maaari mong sabihin, “Maganda ang sinabi mo. 
Ano kaya ang palagay ng iba?” o “Paano ninyo lulutasin iyan?” Kung may taong hindi nakapunta sa miting, kontakin sila 
sa linggong ito. 

• Magtiwala sa mga materyal at sundin ang mga ito. Hindi mo dapat laktawan ang mga section o maglahad ng iba 
pang mga materyal sa miting. 

• Magtuon sa pangako, pagkilos, at mga resulta. Isulat ang commitment chart sa pisara kada linggo at sabihin sa 
bawat group member na magreport tungkol sa kanilang progreso sa grupo, kahit nahuli sila ng dating sa miting.

• Pangasiwaan ang oras. Magsimula sa takdang oras at hilingin sa isang tao na i-set ang timer para sa bawat section. 
Maaari mong itanong, “Ilang oras pa ang natitira?” o sabihin, “Siguro kailangang tapusin na natin ito.” Laging maglaan 
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ng oras para sa section na “Pag-isipang Mabuti” dahil nakatutulong ito sa mga group member na makatanggap ng 
personal na patnubay ng Espiritu Santo.

MAGREPORT, MAG-FOLLOW-UP, AT UMUNLAD
• Kasabay ng unang miting ng grupo, bisitahin ang srs.lds.org/report upang irehistro ang iyong grupo.
• Kada linggo, gamitin ang facilitator self-assessment (sa likod ng sheet na ito) para ma-evaluate ang iyong progreso.
• Sa pagtatapos ng huling miting ng grupo, pasagutan ang participant survey na matatagpuan sa srs.lds.org/report.

Mangyaring repasuhin ang mga pahayag sa ibaba pagkatapos ng bawat miting ng grupo at markahan kung gaano kahu-
say ang nagawa mo.

GAANO AKO KAHUSAY BILANG FACILITATOR?

Kinokontak ko ang mga group member bago ang bawat miting. Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Isinusulat ko ang commitment chart sa pisara kada linggo, at nagrereport ang 
lahat ng group member na nakadalo tungkol sa kanilang mga ipinangako.

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Ipinapakita ko ang aking kasiyahan at pagmamahal sa bawat group member. Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Naglalaan ako ng oras para sa section na “Pag-isipang Mabuti” para personal  
na magabayan ng Espiritu Santo ang mga group member.

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Hinahayaan kong mas magsalita ang mga group member kaysa akin, at nagka-
karoon ang lahat ng pagkakataong makibahagi.

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Hinahayan kong sagutin ng grupo ang mga tanong sa halip na ako ang suma-
got sa mga ito. 

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Sinusunod ko ang inirekomendang oras na nasa manwal para sa bawat 
aktibidad.

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

Sinusunod ko ang mga manwal at kinukumpleto ang lahat ng section at mga 
instruksiyon. 

Hindi 
kailanman Minsan Madalas Palagi

GAANO KAHUSAY ANG AKING GRUPO?

Minamahal at pinaglilingkuran ng mga group member ang isa’t isa. Wala Iilan Halos 
lahat Lahat

Tinutupad ng mga group member ang kanilang mga pangako. Wala Iilan Halos 
lahat Lahat

Nakakamtan ng mga group member ang mga minimithi nila sa temporal at sa 
espirituwal. Wala Iilan Halos 

lahat Lahat

Kinakausap at hinihikayat ng mga action partner ang isa’t isa sa buong linggo. Wala Iilan Halos 
lahat Lahat

VIDEO RESOURCES

Ang sumusunod na mga video ay maaaring makatulong. Panoorin ang mga ito sa srs.lds.org/videos

• “Paano Mag-facilitate ng Grupo” • “Matutong ‘Humayo at Gumawa’” • “Ang Aking Layunin”

FACILITATOR SELF-ASSESSMENT


