
VÀI LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH TẠO SÔI NỔI CHO MỘT NHÓM NGHIÊN 

CỨU (hay HỌC TẬP) 

 

A. PHÁT HUY SỰ THAM GIA của TOÀN THỂ THÀNH VIÊN TRONG 

NHÓM  

 Không nên diễn thuyết, mà hãy cố gắng tạo nên một không khí sôi nổi trong 

quá trình giảng dạy và học tập.  

 Phát huy tính tương tác trong học tập (động viên sự tham gia của tất cả các 

thành viên trong nhóm). 

 Làm sao cho các thành viên nhút nhát nhất cũng trở nên mạnh dạn trong 

phát biểu. 

 Tìm cách tế nhị hạn chế những sự tham gia phát biểu quá dài dòng (những 

phát biểu quá dài thường khiến mọi người mệt mỏi !). 

 

B. TÌM CÁCH LINH ĐỘNG ĐÁP ỨNG CÁC  NHU CẦU ĐẶC BIỆT của 

NHÓM  

 Xây dựng lịch họp mặt theo đúng những yêu cầu của nhóm viên ( thời lượng 

dành cho sự ngợi khen, thời lượng dành cho việc nghiên cứu Kinh Thánh, thời 

lượng để chia sẻ, thời lượng để cầu nguyện). 

 Triển khai bài học theo nhịp tiến của nhóm : xác định phần nội dung cần triển 

khai mỗi tuần. 

 Cho phép mở rộng nội dung được triển khai song phải trong chừng mực và 

nếu xét thấy có ích cho toàn nhóm. 

 Trả lời những câu hỏi không dính dấp tới việc nghiên cứu ngoài lề. Nếu có 

những câu hỏi nào làm bạn khó nghĩ, thì hãy hứa sẽ cố gắng tìm ra đáp án  và 

sẽ quay lại vấn đề ấy vào một thời điểm sau. 

 

 

 

 



C. PHÁT HUY SỰ  THỰC  HÀNH LỜI CHÚA  

 Phân phát cho mỗi nhóm viên một bài nghiên cứu. Đối với các thành viên tỏ 

ra có khả năng và nhiệt tình vượt trội, thì hãy phát cho họ tập tài liệu nghiên 

cứu vào tuần lễ trước đó. 

 Đừng triển khai quá nhanh các tiết mục của bài học, song phải giúp cho các 

nhóm viên nắm rõ được phương cách ứng dụng vào thực tế của đới sống họ 

từng điểm dạy dỗ một, trước khi bước sang tiết mục kế tiếp. 

 Đề nghị họ suy gẫm và nếu có thể thì nhớ nằm lòng những câu KT chìa khóa, 

song không nên áp đặt. 

 

D. CỔ XÚY CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CHIỀU SÂU của NHỮNG MỐI 

QUAN HỆ ANH EM GIỮA CÁC NHÓM VIÊN   

 Phải dự kiến về một khoản  thời gian dành cho việc trao đổi, giao lưu trong 

không khí thân tình. 

 Khích lệ các nhóm viên tỏ ra nhạy bén trước những nhu cầu của nhau và cầu 

nguyện cho nhau trong suốt tuần lễ học tập. 

 Hãy biết nói một lời động viên khích lệ với những ai đang hồi gặp khó 

khăn… 

 


