Πώς να αρχίσετε τη διαδικασία αυτοδυναμίας
[Type text]
Βήματα
1- Ορίστε
ημερομηνία για
το εργαστήριο,
Το Μονοπάτι
μου

Πότε

Κριτήρια

[Type text]
Άλλες ιδέες

Τώρα

Ορίστε μία ημερομηνία στο μέλλον και ξεκινήστε
ακολουθώντας τα άλλα βήματα. Αφιερώστε μια δίωρη
συγκέντρωση για να συμπληρώσετε το τετράδιο
ασκήσεων, Το Μονοπάτι μου.

Αποφασίστε την ημερομηνία και την ώρα που ταιριάζει καλύτερα για τα
μέλη. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Σχολείου
Κυριακής και της Ιεροσύνης/Ανακουφιστικής Εταιρείας εάν εγκριθεί από
τον επίσκοπο.

2- Καλέστε ή
αναθέστε ειδικό
και διοργανωτές

5 εβδομάδες
πριν από το
εργαστήριο

Καλέστε ή αναθέστε ειδικό αυτοδυναμίας τομέα και
διοργανωτές. Τα μέλη του συμβούλιο τομέα θα
μπορούσαν να αναλάβουν αυτούς τους ρόλους. Ειδικοί
και διοργανωτές θα πρέπει να βοηθήσουν ώστε να
διευκολύνουν το εργαστήριο.

Ο διοργανωτής δεν χρειάζεται δαημοσύνη για να διευκολύνει τις ομάδες
αυτοδυναμίας. Πρέπει να μπορούν μα ακολουθούν το υλικό και να αγαπούν
τους συμμετέχοντες. Δεν είναι για να διδάσκουν, αλλά για να βοηθούν τα
μέλη να συμμετάσχουν.

3- Παραγγείλετε
υλικό

4 εβδομάδες
πριν

Θα πρέπει να έχετε αρκετά βιβλιαράκια «Το μονοπάτι
μου προς την αυτοδυναμία» και «Το θεμέλιό μου» για
κάθε άτομο που αναμένεται να παρευρεθεί.

Αντίτυπα των εγχειριδίων για κάθε ομάδα που αναμένεται (Η έρευνά μου
για εργασία, Εκπαίδευση για καλύτερη εργασία και Αρχή και ανάπτυξη της
επιχείρησής μου) θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα, ώστε αυτές οι
ομάδες να μπορούν να αρχίσουν αμέσως μετά το εργαστήριο.

4- Εκπαιδεύστε το
συμβούλιο
τομέα

4 εβδομάδες
πριν

Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης συμβουλίου τομέα. Μερικοί πάσσαλοι
μπορεί να επιλέξουν να το κάνουν επίσης με πολλαπλές
μονάδες μαζί.

Τα συμβούλια τομέα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το συμβούλιο θα πρέπει
να καταλάβει τη διδαχή και τη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί να
προσεγγίσει τα μέλη των οργανώσεών τους και να δώσει υποστήριξη.

5- Γνωστοποιήστε
το εργαστήριο,
Το Μονοπάτι
μου

3 εβδομάδες
πριν

Αναγγείλετε την ημερομηνία στα μέλη και στους
ιεραποστόλους. Δημιουργήστε αφίσες και προσκλήσεις.

Πρότυπο υλικό που προετοιμάστηκε από τις Υπηρεσίες Αυτοδυναμίας
μπορεί να είναι διαθέσιμο.

6- Διδάξτε τη
διδαχή της
αυτοδυναμίας

3 εβδομάδες
πριν

Χρησιμοποιήστε τις συγκεντρώσεις μεταλήψεως και
άλλα μαθήματα.

Καθώς διδάσκεται η διδαχή, το Άγιο Πνεύμα θα αγγίξει την καρδιά των
μελών, ώστε να επιθυμούν να γίνουν υλικά και πνευματικά αυτοδύναμα και
να συμμετάσχουν στο εργαστήριο, Το Μονοπάτι μου.

7- Προσδιορίστε
και
προσκαλέστε

2 εβδομάδες
πριν

Τα συμβούλια τομέα προσδιορίζουν άτομα και ειδικώς
τα προσκαλούν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο, Το
Μονοπάτι μου. Αυτό περιλαμβάνει ενεργά μέλη. Βλέπε
Δ&Δ 84:106.

Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιστρέψαντες ιεραποστόλους, νέα μέλη,
λιγότερο ενεργά μέλη, αποδέκτες πρόνοιας και φίλους μη μέλη. Επίσης
οικογενειακούς διδασκάλους και επισκέπτριες διδασκάλισσες και ηγέτες.

8- Εκπαιδεύστε
διοργανωτές

1 εβδομάδα
πριν

Παρέχετε εκπαίδευση στους διοργανωτές που έχουν
ανατεθεί. Οι επιτροπές αυτοδυναμίας πασσάλου
μπορούν να βοηθήσουν.

Υλικό στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμο στο srs.lds.org, συμπεριλαμβανομένων
εκπαιδευτικών βίντεο και του «οδηγού διοργανωτή».

Διεξαγάγετε το
εργαστήριο, Το
Μονοπάτι μου

Εβδομάδα
εργαστηρίου

Αρχίστε με μήνυμα από τους ηγέτες ιεροσύνης (5 με 10
λεπτά) και κατόπιν ακολουθήστε το υλικό ακριβώς.
Χωριστείτε σε ομάδες αυτοδυναμίας στο τέλος.

Εάν οι διοργανωτές δεν έχουν ανατεθεί νωρίτερα, επιλέξτε κάποιον σε κάθε
ομάδα να είναι ο διοργανωτής. Εάν τα προσκεκλημένα μέλη χάσουν το
εργαστήριο, βοηθήστε τα ατομικώς να ολοκληρώσουν το εργαστήριο, Το
Μονοπάτι μου και να συμμετάσχουν σε ομάδα.

Αρχίστε ομάδες
αυτοδυναμίας

1 εβδομάδα
μετά

Οι ομάδες αυτοδυναμίας θα πρέπει να είναι έτοιμες να
αρχίσουν μέσα σε μία εβδομάδα από το εργαστήριο.

Και στο τέλος του εργαστηρίου, Το Μονοπάτι μου, οι ομάδες αποφασίζουν
για ημερομηνίες και ώρες συγκέντρωσης.

