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4YOU POUKA ZA TINEJDŽERE
upute za razgovor na sastancima tinejdžera na bogoslužju

PRIRUČNIK ZA UČITELJE
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4you upute za razgovor na      
sastancima tinejdžera na bogoslužju 

Dragi voditelji!  
U ovim ćete uputama naći informacije o načinu korištenja pouka 4you.

 Što je sastanak tinejdžera?
Pod “sastankom tinejdžera” podrazumijeva se ono što smo dosad nazivali “dječja su-
botnja škola za mlade od 12 do 15 godina”. Mladi se u ovim godinama više ne smatraju 
djecom niti žele da ih se tako naziva. Naziv “sastanak tinejdžera” tako omogućava da 
vide da ih uzimamo ozbiljno. 
Kao što u nekim crkvama postoje takozvane “side-by-side” skupine mladih od 16 do 19 
godina, tako postoje i “sastanci tinejdžera” za mlade od 12 do 15 godina.

 Koji je cilj 4you uputa za razgovor na sastancima tinejdžera na bogoslužju?
Ove upute nude voditeljima moguće strukture za razgovor, kao i izabrana pitanja za raz-
govor s mladima od 12 do 15 godina. Pitanja se odnose na dotične tjedne pouke 4you.

 Moram li dok se pripremam uzeti u obzir tjednu pouku ili su dovoljne upute za razgo-
vor na sastancima tinejdžera na bogoslužju?

4you upute za razgovor ne nadoknađuju proučavanje dotičnih tjednih pouka. To znači 
da bi se za vrijeme pripreme u svakom slučaju trebala proučiti i tjedna pouka. Ako se ne 
prouči tjedna pouka, nije moguće slijediti sva pitanja i sve teme vezane uz pouku. Osim 
toga, važno je znati s kojim su se točno temama mladi bavili taj tjedan. S druge strane, 
upute za razgovor na bogoslužju mogu se ispravno razumjeti samo u vezi s tjednim 
poukama 4you.

 Što ako mi se čini da ne mogu slijediti upute za razgovor jer imam neke svoje ideje 
koje mi se čine boljima?

Prijedlog ovih uputa za razgovor s mladima od 12 do 15 godina nova je ponuda. Ali ovo 
je samo jedna od mogućnosti obrade određene teme s mladima. Upute za razgovor 
uvijek treba prilagoditi konkretnim okolnostima (npr. određenim uvjetima, veličini skupi-
ne, prosječnoj dobi sudionika, navikama itd.).
Upute za razgovor mogu se djelomično izmijeniti ili potpuno nadomjestiti osobnim kon-
ceptom.

 Kako da svoje izmijenjene upute za razgovor učinim dostupnima ostalim vođama 
sastanaka mladih?

Pošaljite svoje prijedloge u Institut za religijsku pedagogiju (najbolje e-mailom). Mi 
ćemo ih staviti na našu internetsku stranicu da ih svi mogu koristiti. 

 Ima previše ideja i prijedloga! Za sve nemam dovoljno vremena. Što da radim?
Odlučite se i odaberite samo nešto. Bolje je obraditi tri pitanja u miru, nego šest samo po-
vršno. Osim toga, bolje je izabrati nekoliko dobrih ideja nego sve od nule nanovo stvarati.

Kršćanska adventistička crkva
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Napomene: 

1. Na početku godine voditelji moraju provjeriti jesu li svi sudionici dobili pouke 4you.
 Pitajte sudionike koji nemaju pouke 4you bi li htjeli imati svoj primjerak.
 Uspostavite kontakt s roditeljima onih koji ih nemaju, a htjeli bi ih imati
 (porazgovarajte o tome s voditeljima dječje subotnje škole).

2. Pod naslovom Priprema naći ćete sva pomagala koja možete rabiti za vrijeme razgovora 
(na primjer: ploča [whiteboard] flomasteri, CD-player itd.)

3. Podjela uputa za razgovor

5. Biblijski su tekstovi radi štednje prostora napisani u manjem formatu.

6. Prijedlozi za dopunski rad nalaze se u [zagradama] i pisani su kurzivom. Prijedlozi se 
mogu koristiti da se ispune prekidi u razgovoru i sl., ili pak kao dopuna programu ako do 
kraja ostane još nešto vremena.

7. Vrijeme za razgovor mora biti prilagođeno veličini skupine i zainteresiranosti.

8. Rado prihvaćamo konstruktivne kritike.

 
E-mail: odjel.mladih@gmail.com
Web-adresa: www.rpi.adventisten.info

Lijevi dio Desni dio

Ovdje ćete naći sve što se odnosi na 
sudionike:
pitanja, vježbe, objašnjenja itd.

Ovdje ćete naći sve što se odnosi na 
voditelje sastanaka:
prijedloge za odvijanje razgovora, 
odgovore, primjere itd.

Želimo vam mnogo uspjeha i puno 

blagoslova u korištenju pouka 4you!




















































































