Elämää nuoren kanssa –kysymyksiä ja aiheita
Toisen kunnioittaminen
Tasavertainen kohtaaminen
Auttaminen – erilaisuuden hyväksyminen
Missä suhteessa rajoja ja rakkautta, vastuuta ja vapautta?
Rajoista kiinni pitäminen murrosikäisen kanssa
Muurrosikäisen vastuu; mikä liikaa, mikä liian vähän
Kännykkä ja sen käyttö
Yhteiset säännöt
Irtipäästäminen (nuoresta)
Murrosiän haasteet
Media-ajan hallinta?
Onko lapsesta hyvä vai huono jos vanhempi antaa paljon tilaa nuorelle?
Onko toisilla lapsilla todellakin vähemmän rajoja (kaikki väittää samaa)
Hyvän ja avoimen kommunikaation säilyttäminen
ajan antaminen, yhdessäolo
Luottamus puolin ja toisin
Sosiaalinen media
somekäyttäytymine

Millaiset aiheet/teemat tärkeitä rippikoulussa?
Omien tunteiden kuuntelemine, käsittely, hyväksyminen
Avun hakeminen ongelmissa, myös henkisissä (puhuminen omista tunteista)
Toisen asemaan asettumisen taito (erilaisuuden hyväksyminen)
Tylsyyden opetteleminen (hiljaisuuden hyväksyntä)
Toiminnallisuus
Toisen huomioiminen ja kunnioittaminen
uusien ystävyyssuhteiden luominen, toisiin ihmisiin tutustuminen
Nuoria itseään kiinnostavien aiheiden ja asioiden käsittely eväitä tulevaan elämään
Valintojen merkitys
Millainen on hyvä elämä; nuori miettii, mitä hyvä elämä on juuri hänelle (huom. edellinen aihe
linkittyy juuri tähän)
Omien vahvuuksien löytäminen Itsetunto, identiteetti
Henkinen kasvu
vastuu
valintojen merkitys elämään
rauhoittuminen
Yhdessä olo, sovussa oleminen
Ystävän, toisen auttaminen
itsetunto, itsensä hyväksyminen
Vastoinkäymiset ja niistä yli pääseminen
”netitön elämä”
Jokainen rippikoululainen on yhtä tärkeä/ arvokas
Kristinuskon perusteet aidossa ympäristössä

Omien rajojen ja erilaisuuden tunnistaminen
Muiden kunnioittaminen ja arvostaminen
Positiivinen asenne/ hyvä ympäristö tukemassa
Toisten kunnioittaminen
Ryhmätyöskentelytaidot
Some-käyttäytyminen
elämysten kautta oppiminen
Toisten huomioonottaminen
Itsetuntemuksen lisääminen
Positiivinen minäkuva, terve minäkuva
Omanlaisen uskon löytäminen
nuoruuden arvostaminen tärkeänä elämänvaiheena
Erilaisuuden ymmärtäminen
Elämyksiä, toimintaa nuosille
Nuorten toiminta ryhmässä / toisten huomioiminen
Keskustelutaidon kehittymistä
Toisen ihmisen kunnioittaminen – Mitä se tarkoittaa?
Juuret lähteminen palaaminen= Elämänkaari, identiteetti
Yhdessä tekeminen ja oleminen
luonnossa oleminen
rohkaisua yksilöllisyyteen itseluottamus
Itseluottamus, itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on
Toisen asemaan asettuminen, toisen hyväksyminen
Ymmärrystä siitä, miten läheiset ihmiset ja tapahtumat vaikuttavat elämänkulkuun
käännekohdat
o Että pystyisi tiedostamaan ne, kohtaamaan, käsittelemään ja hyväksymään
Nuoret oppisivat:
o Elämään ihmisiksi
o Kunnioittamaan toisia ihmisiä
o luottamaan itseensä

elämän

