
Aby sme približne videli, čo už ide a čo nie:
Výsledky z 1. konzultácie (v tejto tabuľke sa bude ukazovať pripravenosť skupinky) 
skupina získali stratili celkový zisk celkový pochopenie témy tímová spolupráca tvorivosť a odvaha špeciálne body

č.skupiny body body bodov úspech v % ohodnotíme ohodnotíme ohodnotíme ohodnotíme

10 40 0 40 100%

20 30 -10 20 75%

30 20 -20 0 50%

40 30 -10 20 75%

50 30 -10 20 75%

60 30 -10 20 75%

70 0 -50 -50 0%

80 50 0 50 100%

90 30 -10 20 75%

100 20 -30 -10 40%

110 20 -20 0 50%

Nateraz sme v tabuľke ohodnotili prítomnosť na konzultácii (prítomnosť je obohatením skupinky 10 bodov, neprítomnosť -10)

Potrebné bolo včas sa zorientovať, komunikovať, dohodnúť sa, prihlásiť, nedať sa znechutiť ťažkosťami.  

Pre tých, ktorí neboli, majú ešte šancu prísť na konzultáciu počas úradných hodín na faru: 

v utorok alebo vo štvrtok medzi 15:00-16:30.

Nech sa ozvú svojim členom svojho tímu, aby sa niečo dozvedeli, 10 bodov už nebude iba za účasť, 

ale aj za splnenie časti úloh z poslednej prezentácie.

Čo dôležité sme na konzultácii objavili a na čom pracujeme, aby sme vedeli, či získali:
* kde sa materiály pre birmovancov nachádzajú;

* dôležité je budovať tím - stretnúť sa, dať o sebe vedieť, všímať si dobro a dary druhých, ale aj modliť sa spolu i za seba navzájom;

* potrebné je nájsť spôsob, ako medzi sebou včas komunikovať;

* povzbudzovať sa: tešiť sa z úspechov druhého, pomáhať si ak niečo neide;

* spýtať sa, ak nie je niečo jasné (rodičov, kňaza, učiteľa, kompetentnej autority...);

* neodkladať veci na poslednú chvíľu, ale vyhradiť si čas a prebežne sa pripravovať na birmovku (to sa má robiť od 1. sv. prijímania);



* nestačí sa tváriť a byť prítomný na stretnutiach, treba sa rozhýbať a žiť to, že sme synovia a dcéry Nebeského Otca (Boha) - teda nie sme otroci;

* dôležitá je pravidelnosť - modlitby, svätej spovede (aspoň raz za mesiac), aktívna účasť na svätej omši (minimálne v nedele a prikázané sviatky); 

* dôležité je pravidlene si čítať Sväté Písmo (nateraz knihu Exodus) a uvažovať na ním;

* žiť a nehrať sa na mŕtveho chrobáka, či egoistu, ktorý si sám vystačí;

* osobne (jednotlivo) ale aj tímovo vypracovať 3 otázky a projekt oslobodenia (podľa prezentácie)

* viesť si zošit birmovanca: mať tam poznámky a skúsenosti z jednotlivých etáp prípravy (aj poznámky z prezentácii).






