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Udhëzime  për  Programin 
Mësimor 2011 

Ky udhëzim jep një listë të materialeve të programit 
mësimor për përdorim në klasat e së dielës gjatë vitit 
2011, udhëzime për organizimin e klasave dhe të kuo-
rumeve të së dielës dhe një listë materialesh të Kishës 
për përdorim në shtëpi. 
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 Shpërndarja
   KUNJI:  Presidentët e kunjeve duhet t’u shpërndajnë 
kopje udhëheqësve në kunj sipas nevojës.

   LAGJJA:  Peshkopët dhe presidentët e degëve duhet t’u 
shpërndajnë kopje anëtarëve të peshkopatave, nëpu-
nësve, udhëheqësve të Priftërisë Melkizedeke, preside-
ncave të organizatave ndihmëse dhe udhëheqësve të 
tjerë të lagjes sipas nevojës.

  Këshillat e kunjeve dhe të lagjeve duhet ta rishikojnë 
këtë material çdo vit. 
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Programi Mësimor i Përgjithshëm 2011
Përdoret atje ku Kisha është e formuar mirë

Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Priftëria Melkizedeke dhe 
 Shoqata e Ndihmës

Të dielaT e 1-ra
Shkrimet e shenjta; Revistat e Kishës; Libri Udhëzues i Udhëheqësve të Priftërisë dhe të Orga-
nizatave Ndihmëse (31178); broshurat Mbledhja Mbarëbotërore e Trajnimit të Udhëheqë-
sve ; Libri Udhëzues i Familjes (31180 101); dhe burime të tjera të miratuara të Kishës

Të dielaT e 2-Ta dhe Të 3-Ta
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195 101); vazhdim nga 2010. Ky manual zëvendëson 
përkohësisht librat Teachings of Presidents of the Church [Mësime të Presidentëve të Kishës] 
Mësimet duhet të jepen sipas radhës që paraqiten në manual.

Të dielaT e 4-Ta
Mësime për Kohën Tonë: Biseda nga konferenca e përgjithshme; shih faqe 6

Të dielaT e 5-Ta
Tema dhe burime të miratuara nga Kisha përcaktuar nga peshkopata.

Priftëria Aarone dhe Të Rejat Manuali i Priftërisë Aarone 3 (34822) dhe Udhëzuesi i Burimeve i Priftërisë Aarone 
2011 (08659)
Manuali i Të Rejave 3 (34825) dhe Udhëzuesi i Burimeve të Të Rejave 2011 (08660)

Burime të tjera përfshijnë shkrimet e shenjta; revistat e Kishës; Plotësoj një Detyrë ndaj 
Perëndisë: Për Mbajtësit e Priftërisë Aarone (06746 101); Përparimi Personal i Të Rejave 
(36035 101); Për Forcën e Rinisë (36550); dhe Të Vërtetë ndaj Besimit (36863 101).

Fillorja MoshaT 18 Muaj–2 Vjeç (Klasa e çerdhes)
Kujdesuni Për Të Vegjëlit Tuaj: Manual i Çerdhes (37108)

MoshaT 3–11 Vjeç (Koha e PërbashKëT)
Orientues për Kohën e Përbashkët — 2011: Unë e Di se Shkrimet e Shenjta Janë të Vërteta 
(08635 101)

Mosha 3 Vjeç (Klasa e rrezes së dielliT)
Fillorja 1: Unë Jam Fëmijë i Perëndisë (34969 101)

MoshaT 4–7 Vjeç (KlasaT zTd e 4, 5, 6 dhe 7-VjeçarëVe)
Fillorja 3: Zgjidh të Drejtën B (34499)

MoshaT 8–11 Vjeç (KlasaT e GuxiMTarëVe e 8, 9, 10 dhe 11-VjeçarëVe)
Fillorja 7: Dhiata e Re (34604 101)

Burime të tjera për të gjitha klasat përfshijnë Revistat e Kishës; libra të ilustruar mbi shkrimet 
e shenjta; Libri i Figurave Artistike të Ungjillit (06048 090); Children’s Songbook [Libri i 
Këngëve për Fëmijë] (35395); dhe Materiale Ndihmëse Pamore (komplete të veçanta 1–10).

E re
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Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Shkolla e së Dielës MoshaT 12–13 Vjeç
Manuali i Mësuesit për Presidentët e Kishës (31382)

MoshaT 14–18 Vjeç
Manuali i Mësuesit për Doktrinën e Ungjillit të Dhiatës së Re (35681 101)
Udhëzues Studimi i Anëtarëve për Klasën e Dhiatës së Re (35682)

Të rriTuriT
Manuali i Mësuesit për Doktrinën e Ungjillit të Dhiatës së Re (35681 101)
Udhëzues Studimor i Anëtarëve për Klasën e Dhiatës së Re (35682)

Të rriTuriT
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195 101). Ky kurs është për kërkuesit, anëtarët e rinj, anëtarët 
që rikthehen në aktivitet dhe të tjerë që u nevojitet mësim bazë mbi ungjillin. Mësuesi zgjedh 
radhën e mësimeve sipas nevojave të anëtarëve të klasës.

Kurse Sipas Dëshirës Manuale dhe Materiale Burimore

Mësimdhënia mbi Ungjillin Teaching, No Greater Call (Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe) (36123), 
faqet 185–239
(12 javë)

Martesa dhe Marrëdhëniet 
Familjare

Manuali i Këshilltarit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (35865 101)
Udhëzuesi Mësimor i Pjesëmarrësve mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (36357 101)
(16 javë)

Tempulli dhe Historia Familjare Udhëzuesi i Këshilltarit për Punën në Tempull dhe Historinë Familjare (35804)
Udhëzuesi i Anëtarëve për Punën në Tempull dhe Historinë Familjare (36795)

Përgatitja për në Tempull Dhuruar nga Lart: Manuali i Mësuesit për Seminarin e Përgatitjes për në Tempull (36854 101)
Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë (36793)
(7 javë)

Jo të gjitha materialet në këtë tabelë janë përkthyer në të gjitha gjuhët që përdorin programin e përgjithshëm 
mësimor. Lutemi i përdorni këto materiale kur ju vihen në dispozicion. Kontaktoni qendrën e shpërndarjes 
me pyetje mbi mundësinë e pasjes së materialeve.
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Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Priftëria Melkizedeke dhe 
 Shoqata e Ndihmës

Të dielaT e 1-ra
Shkrimet e shenjta; Revistat e Kishës; Libri Udhëzues i Udhëheqësve të Priftërisë dhe të 
Organizatave Ndihmëse (31178); Libri Udhëzues i Familjes (31180 101); dhe burime të 
tjera të miratuara të Kishës

Të dielaT e 2-Ta dhe Të 3-Ta
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195 101); vazhdim nga 2010. Nëse ky libër nuk është 
i disponueshëm, botimi i mëparshëm Parimet e Ungjillit mund të përdoret (31110 101). 
Nëse asnjëri nga këto libra nuk është i disponueshëm, Bazat e Ungjillit mund të përdoret 
(31129). Mësimet duhet të zhvillohen sipas radhës që paraqiten në libër.

Të dielaT e 4-Ta
Materiale Mësime për Kohën Tonë jepen nga bisedat në botimin më të fundit të konferencës 
së përgjithshme në  Ensign ose  Liahona (shih faqe 6 e këtij botimi për udhëzime mbi përzgje-
dhjen e bisedave). Nëse këto revista nuk janë të disponueshme në gjuhën përkatëse, mund 
të përdoren Mesazhet e Presidencës së Parë dhe Mesazhet e Vizitave Mësimore.

Të dielaT e 5-Ta
Tema dhe burime të miratuara nga Kisha të caktuara nga presidenca e degës

Priftëria Aarone dhe të Rejat Të dielaT e 1-ra, Të 4-Ta dhe Të 5-Ta
Manuali i Priftërisë Aarone 1 (34820) ose Manuali i Të Rejave 1 (34823). Jepen mësime 
sipas radhës gjatë dy viteve, pastaj përsëriten. Nëse Manuali i Priftërisë Aarone 1 dhe 
Manuali i Të Rejave 1 nuk janë të disponueshëm, përdorni manualet Detyra dhe Bekime të 
Priftërisë dhe Gruaja Shenjtore e Ditëve të Mëvonshme për mësime në të dielat e 1-ra, të 
4-ta dhe të 5-ta.

Të dielaT e 2-Ta dhe Të 3-Ta
Detyra dhe Bekime të Priftërisë, Pjesa B (31112) ose Gruaja Shenjtore e Ditëve të 
Mëvonshme, Pjesa B (31114)

Burime të tjera përfshijnë shkrimet e shenjta; revistat e Kishës; Plotësoj një Detyrë ndaj 
Perëndisë: Për Mbajtësit e Priftërisë Aarone (06746 101); Përparimi Personal i Të Rejave 
(36035 101); Për Forcën e Rinisë (36550); dhe Të Vërtetë ndaj Besimit (36863 101).

Programi Mësimor Bazë 2011
Përdoret në njësitë e Kishës me pak anëtarë ose atje ku nuk disponohen  
materiale të programit mësimor të përgjithshëm.
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Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Fillorja MoshaT 18 Muajsh–2 Vjeç (Klasa e çerdhes)
Kujdesuni Për Të Vegjëlit Tuaj: Manual i Çerdhes (37108)

MoshaT 3–11 Vjeç (Koha e PërbashKëT)
Orientues për Kohën e Përbashkët – 2011: E Di që Shkrimet e Shenjta Janë të Vërteta 
(08635 101)

Mosha 3 Vjeç
Fillorja 1: Unë Jam Fëmijë i Perëndisë (34969 101)

MoshaT 4–7 Vjeç
Fillorja 3: Zgjidh të Drejtën B (34499)

MoshaT 8–11 Vjeç
Fillorja 7: Dhiata e Re (34604 101)

Burime të tjera për të gjitha klasat përfshijnë Revistat e Kishës; libra të ilustruar mbi shkrimet 
e shenjta; Libri i Figurave Artistike të Ungjillit (06048 090); Children’s Songbook [Libri me 
Këngë për Fëmijë] (35395); dhe Materiale Ndihmëse Pamore (komplete të veçanta 1–10).

Shkolla e së Dielës MoshaT 12–18 Vjeç
Manuali i Mësuesit për Doktrinën e Ungjillit të Dhiatës së Re (35681 101)

Të rriTuriT
Manuali i Mësuesit për Doktrinën e Ungjillit të Dhiatës së Re (35681 101)

Të rriTuriT
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195 101). Nëse ky libër nuk është i disponueshëm, mund të 
përdoret botimi i mëparshëm i Parimet e Ungjillit (31110 101). Nëse asnjëri nga këto libra 
nuk është i disponueshëm, mund të përdoret Bazat e Ungjillit (31129). Ky kurs është për 
kërkuesit, anëtarët e rinj, anëtarët që rikthehen në aktivitet dhe të tjerë që u nevojitet mësim 
bazë mbi ungjillin. Mësuesi zgjedh radhën e mësimeve sipas nevojave të anëtarëve të klasës.

Kurse Sipas Dëshirës Manuale dhe Materiale Burimore

Mësimdhënia mbi Ungjillin Teaching, No Greater Call (Mësimdhënia, S’Ka Thirrje më të Madhe) (36123), faqet 
185–239 (12 javë). Nëse ky libër nuk është i disponueshëm, përdorni Udhëzues për 
Mësimdhënien (34595), faqet 21–22 (8 javë).

Martesa dhe Marrëdhëniet 
Familjare

Manuali i Mësuesit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (35865 101)
Udhëzuesi Mësimor i Pjesëmarrësve mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (36357 101)
(16 javë)

Jo të gjitha materialet në këtë tabelë janë përkthyer në të gjitha gjuhët që përdorin programin mësimor 
bazë. Lutemi i përdorni këto materiale kur ju vihen në dispozicion. Kontaktoni qendrën e shpërndarjes 
për ta pyetur mbi mundësinë e disponimit të materialeve.

E re
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    Udhëzime për Kuorumet dhe Klasat e së Dielës
  Viti i programit mësimor fi llon në të gjithë botën më 1 janar. 
Përdorni udhëzimet e mëposhtme për të organizuar kuoru-
met e priftërisë dhe klasat e së dielës.

   Priftëria Melkizedeke dhe Shoqata e Ndihmës
  Në shumicën e të dielave, vëllezërit e Priftërisë Melkizedeke 
dhe motrat e Shoqatës së Ndihmës takohen veças por stu-
diojnë të njëjtat tema dhe përdorin të njëjtat materiale.

   E DIELA E PARË.  Udhëheqësit e kuorumit të pleqve, grupit 
të priftërinjve të lartë dhe udhëheqëset e Shoqatës së Ndi-
hmës e planifi kojnë këtë mbledhje secili për organizatën e 
vet dhe mund të përdorin materialet burimore të së dielave 
të para që renditen në faqet  2  dhe  4 .

  Një anëtar i presidencës së kuorumit të pleqve ose udhëheq-
jes së grupit të priftërinjve të lartë jep mësim në të dielën e 
parë. Udhëheqësit e kuorumit dhe të grupit e përdorin këtë 
mbledhje për të ndihmuar vëllezërit të angazhohen aktivisht 
në detyrat e tyre të priftërisë. Temat mund të përfshijnë mësi-
mdhënien në shtëpi, kryerje të ordinancave dhe bekimeve 
të priftërisë, forcimin e martesave dhe të familjeve, shërbi-
min, punën misionare, aktivizimin, mirëqenien shpirtërore 
e materiale dhe punën në tempull e për historinë familjare. 
Udhëheqësit e kuorumit dhe të grupit munden gjithashtu 
ta përdorin këtë kohë për të planifi kuar mënyra për të ndi-
hmuar të tjerët, të caktojnë detyra dhe të kërkojnë raportim 
për detyra të mëparshme.

  Një anëtare e presidencës së Shoqatës së Ndihmës në lagje 
jep mësim të dielën e parë. Ajo përdor shkrimet e shenjta dhe 
materialet e miratuara të Kishës. Udhëheqëset e Shoqatës 
së Ndihmës e përdorin këtë mbledhje për të dhënë mësim 
doktrinat e ungjillit dhe për të ndihmuar motrat të angazho-
hen aktivisht në punën e Shoqatës së Ndihmës. Temat mund 
të përfshijnë rolet dhe përgjegjësitë e grave në ungjill, forci-
min e martesave dhe të familjeve, vizitat mësimore, shërbi-
min, punën misionare, aktivizimin, mirëqenien shpirtërore 
e materiale dhe punën në tempull e për historinë familjare. 
Mund të jepet kohë për motra që të japin dëshmitë e tyre.

   TË DIELAT E DYTA DHE TË TRETA.  Vëllezërve të Priftërisë 
Melkizedeke dhe motrave të Shoqatës së Ndihmës u jepet 
mësim nga manuali i ri  Parimet e Ungjillit  që zëvendëson 
përkohësisht librat  Teachings of Presidents of the Church 
[Mësime nga Presidentët e Kishës] . Mësimet mund të jepen nga 
udhëheqës ose nga mësues të kuorumit, grupit apo mësuese 
të Shoqatës së Ndihmës që janë veçuar. Mësimet në përgji-
thësi jepen sipas radhës në të cilën paraqiten në manual.

  Kuorumi i pleqve, grupi i priftërinjve të lartë dhe udhëheqë-
set e Shoqatës së Ndihmës kujdesen që të gjithë anëtarët me 
moshë 18 vjeç e lart të marrin një kopje të manualit të ri  Pari-
met e Ungjillit  për studimin e tyre personal. Udhëheqësit nxisin 
pjesëmarrësit të sjellin kopjet e manualeve të tyre në klasë.

  Nëse konferencat e kunjit apo mbledhje të tjera përjashtojnë 
mësimin e një prej këtyre mësimeve, presidentët e kunjeve 
dhe peshkopët vendosin nëse ai mësim duhet të jepet një të 
diel tjetër.

   E DIELA E KATËRT—MËSIME PËR KOHËN TONË.  Mësi-
met jepen nga biseda të konferencës së përgjithshme në boti-
min më të fundit të revistave   Ensign  apo   Liahona.  Këto biseda 
mund të gjenden gjithashtu në internet (në shumë gjuhë) në 
 www.conference.lds.org . Mësimet mund të jepen nga udhëhe-
qës ose nga mësues të kuorumit, grupit apo mësuese të Sho-
qatës së Ndihmës që janë veçuar. Presidentët e kunjit mund të 
zgjedhin cilat biseda duhet të përdoren ose mund të caktojnë 
peshkopë që të përzgjedhin bisedat. Botimet e konferencave 
në revista përmbajnë udhëzime të mëtejshme.

   E DIELA E PESTË (KUR KA).  Tema për këtë mbledhje për-
caktohet nga peshkopata që t’u përgjigjet nevojave vendore. 
Në këtë të diel kuorumi i pleqve dhe grupi i priftërinjve të 
lartë mund të takohen veças ose së bashku, ose mund të 
bashkohen me Shoqatën e Ndihmës.
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    Priftëria Aarone dhe të Rejat
  Kuorumet e Priftërisë Aarone normalisht takohen veças për 
mbledhjet dhe udhëzimet e së dielës të kuorumit. Gjithsesi, 
ato mund të bashkohen kur pak të rinj të moshës së Priftërisë 
Aarone jetojnë në njësi. Të njëjtat udhëzime zbatohen edhe 
në klasat e Të Rejave. Të rinjtë e Priftërisë Aarone dhe të rejat 
mundet sipas rastit të mblidhen së bashku për mësime të së 
dielës nën drejtimin e peshkopit.

  Të rinjve të Priftërisë Aarone dhe të rejave u jepet mësim nga 
manualet e renditur në faqet  2  dhe  4 . Udhëheqësit mund 
të ftojnë të rinj të ndihmojnë në mësimdhënie pjesësh të 
mësimeve.

    Fillorja
  Udhëheqësit duhet të grupojnë fëmijët në klasat e Fillores 
sipas moshave të tyre më 1 janar. Nëse ka një numër të mjaftue-
shëm fëmijësh, duhet të organizohet një klasë e veçantë për 
çdo grup-moshë. Atje ku klasat ose mësuesit janë të kufi zuar, 
fëmijët e moshave të ndryshme mund të grupohen së bashku.

  Ku është e mundur, duhet të sigurohet një klasë çerdheje për 
fëmijët kur arrijnë moshën18 muaj. Regjistrimi i fëmijëve në 
këtë klasë është sipas zgjedhjes së prindërve. Fëmijët që janë 
me moshë 2 vjeç më 1 janar vazhdojnë në klasën e çerdhes 
deri në fund të 2011-ës. Fëmijët që janë me moshë 3 vjeç më 
1 janar marrin pjesë në klasën Rrezja e Diellit ose në klasën 
e bashkuar të më të vegjëlve.

  Fëmijëve u jepet mësim mbi bazën e manualeve që tregohen 
në tabelat  2  dhe  5 .

  Atje ku është e përshtatshme, fëmijët më të rinj marrin pjesë 
në kohën e përbashkët të Fillores, ndërsa fëmijët më të rritur 
marrin pjesë në klasë. Në gjysmën e kohës të Fillores, të dy 
grupet ndërrojnë vendet. Atje ku numrat janë të pakët, të dy 
grupet mund të mblidhen bashkë. Nëse të dy grupet takohen 
veças, Koha e Përbashkët për fëmijët më të rritur duhet të 
mbahet gjatë së njëjtës kohë me klasat e Priftërisë Aarone 
dhe të Të Rejave.

  Fëmijët që arrijnë 12 vjeç gjatë vitit vazhdojnë të marrin 
pjesë në klasën e tyre të Fillores deri në janarin e ardhshëm. 
Gjithsesi, gjatë kohës së përbashkët të Fillores ata fi llojnë të 
marrin pjesë në mbledhjet e kuorumit të tyre të Priftërisë 
Aarone apo në klasën e Të Rejave.

    Shkolla e së Dielës
  Shkolla e së Dielës është për anëtarë që janë 12 vjeç e lart më 
1 janar. Fëmijët që arrijnë moshën 12 vjeç gjatë vitit qëndrojnë 
në klasën e tyre të Fillores gjatë Shkollës të së Dielës.

  Atje ku ka numër të mjaftueshëm të rinjsh, mund të organi-
zohen klasa të veçanta për çdo grup-moshë. Atje ku ka pak 
të rinj ose ku klasat apo mësuesit janë të kufi zuar, të rinj të 
moshave të ndryshme mund të grupohen së bashku.

  Kurset e Shkollës të së Dielës dhe burimet për mësimdhë-
nien e tyre tregohen në tabelat në faqet  3  dhe  5 .

    Kurse Sipas Dëshirës
  Për informacion mbi kurset sipas dëshirës, shih tabelat në 
faqet  3  dhe  5 . Këto kurse mbahen sipas nevojës nën drej-
timin e peshkopatës. Ato mbahen në kohë të përshtatshme 
për pjesëmarrësit, përfshi gjatë Shkollës të së Dielës.

    Anëtarë me Paaftësi
  Udhëheqësit duhet të sigurojnë që anëtarë që kanë paaf-
tësi të jenë në dijeni mbi materialet e programit mësimor të 
Kishës që janë përshtatur për nevojat e tyre. Për informacion 
mbi këto materiale, kontaktoni qendrën e shpërndarjes që 
mbulon njësinë tuaj. Informacion i vlefshëm mund të merret 
gjithashtu në  www.disabilities.lds.org .
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Përmirësimi i Mësuesit
Udhëheqësit e priftërisë dhe të organizatave ndihmëse janë 
përgjegjës për cilësinë e mësimdhënies në organizatat e tyre. 
Ata orientojnë mësuesit e rinj dhe sigurojnë udhëzim dhe 
mbështetje të vazhdueshme. Anëtarë të presidencës së Shko-
llës të së Dielës të lagjes ndihmojnë me përpjekje për përmirë-
simin e mësuesve. Ata ndihmojnë udhëheqësit e priftërisë dhe 
të organizatave ndihmëse duke orientuar, udhëzuar e dhënë 
mbështetje të vazhdueshme për mësuesit. Anëtarët e këshi-
llave të lagjes këshillohen rregullisht së bashku mbi mënyrën 
se si të përmirësojnë mësimdhënien dhe mësimin e ungjillit.

Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të 
Madhe] (36123) është një burim për përmirësimin e mësuesit. 
Në zona ku ky libër nuk është i disponueshëm, njësitë duhet 
të përdorin Libri Udhëzues i Mësimdhënies (34595).

Materiale për në Shtëpi
Peshkopi dhe udhëheqësit e lagjes duhet të sigurojnë 
që të gjithë anëtarët të jenë familjarizuar dhe të kenë 
qasje te materialet e mëposhtme kur ato janë të dispo-
nueshme në gjuhën përkatëse:

Shkrimet e Shenjta

Revistat e Kishës

Hymns (Himne) (31243)

Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës (35602 101)

Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve (36299 101)

Libri Udhëzues i Familjes (31180 101)

Libri Burime për Mbrëmjen Familjare në Shtëpi  
(31106)

Libri i Figurave Artistike të Ungjillit (06048 090)

Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin 
(36863 101).

Kujdesuni për të Vegjëlit Tuaj: Manual i Çerdhes 
(37108)

Burime Pamore nga Dhiata e Vjetër në DVD 
(00492)

Gjithçka e Mbledhur në Siguri: Financat e Familjes 
(04007 101)

Gjithçka e Mbledhur në Siguri: Rezerva Familjare 
në Shtëpi (04008 101)

Për të siguruar këto materiale, shkoni në www.ldscatalog.com  
në internet ose kontaktoni qendrën e shpërndarjes që mbu-
lon njësinë tuaj. Shumë nga këto burime janë gjithashtu 
të disponueshme për t’u parë, dëgjuar apo shkarkuar në  
www.GospelLibrary.lds.org.
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