
1

Përmbajtja
Programi Mësimor i Përgjithshëm i së Dielës 2012      2

Programi Mësimor Bazë i së Dielës 2012                     4

Kuorumet dhe Klasat e së Dielës                                   6

•	Priftëria Melkizedeke dhe  
Shoqata e Ndihmës                                                6

•	Priftëria Aarone dhe Të Rejat                                 6

•	Fillorja                                                                     7

•	Shkolla e së Dielës                                                 7

•	Kurse Sipas Dëshirës                                              7

•	Anëtarë me Paaftësi                                               7

•	Përmirësimi i Mësimit dhe i Mësimdhënies         7

Materiale për në Shtëpi                                                   8

Peshkopëve dhe Presidentëve të Degëve
Lutemi rishikojini këto udhëzime dhe pastaj jepjani këtë 
kopje të shtypur presidentit të Shkollës të së Dielës.

Presidentëve të Shkollës të së Dielës
•	Pas	rishikimit	të	këtyre	udhëzimeve,	i	paraqisni	ato	tek	

anëtarët e këshillit të lagjes apo të degës në mbledhjen 
e radhës të këshillit  Ju mund t’i shihni udhëzimet ose 
të shkarkoni kopje shtesë në lds  org/ manuals 

•	Kërkojuni	anëtarëve	të	këshillit	që	të	vendosin	se	çfarë	
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hen në internet në lds  org/ manuals 

•	Nëse	nevojiten	materiale	të	printuara,	ato	mund	të	po-
rositen	nga	qendra	juaj	vendore	e	shpërndarjes	ose	në	
store  lds  org 

Udhëzime për Programin 
Mësimor 2012
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Programi Mësimor i Përgjithshëm 
i së Dielës 2012
Përdoret në zona ku Kisha është e formuar mirë

Shumë nga këto materiale mund të shihen dhe të shkarkohen në internet në lds .org/ manuals.
Nëse nevojiten materiale të printuara, ato mund të porositen nga qendra juaj vendore e shpërndarjes ose në store .lds .org.

Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Priftëria Melkizedeke 
dhe Shoqata e Ndihmës

Të dielaT e 1-ra
Shkrimet e shenjta; Handbook 2: Administering the Church (08702); Church magazines; Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500); Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook 
(31178); materiale të trajnimit të udhëheqjes mbarëbotërore; Udhëzuesi për Familjen (31180); dhe burime 
të tjera të miratuara të Kishës

Të dielaT e 2-Ta dhe Të 3-Ta
Mësime të Presidentëve të Kishës: Xhorxh Albert Smith (36786)

Të dielaT e 4-Ta
Mësime për Kohën Tonë: biseda nga konferenca e përgjithshme; shih faqe “00” (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 1 (34820)
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (i disponueshëm vetëm në internet në lds .org/ manuals)
Manuali i Të Rejave 1 (34823)
Young Women Resource Guide 2012 (i disponueshëm vetëm në internet në lds .org/ manuals)

Burime të tjera përfshijnë Church magazines [revistat e Kishës]; Plotësoj Detyrën Time ndaj Perëndisë: 
Për Mbajtësit e Priftërisë Aarone (06746); Përparimi Personal i Të Rejave (36035); Për Forcën e Rinisë 
(36550); Të Vërtetë ndaj Besimit (36863); Predikoni Ungjillin Tim (36617); dhe Strength of Youth Media 
2012 DVD.

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 2012: Zgjidh të Drejtën (08710)

MoSha 3 Vjeç (KlaSa e rrezeS Së dielliT)
Fillorja 1: Unë Jam Fëmijë i Perëndisë (34969)

MoShaT 4–7 Vjeç (KlaSaT zTd e 4, 5, 6 dhe 7-VjeçarëVe)
Fillorja 2: Zgjidh të Drejtën A (34484)

MoShaT 8–11 Vjeç (KlaSaT e GuxiMTarëVe e 8, 9, 10 dhe 11-VjeçarëVe)
Fillorja 4: Libri i Mormonit (34594)

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] 
(34831); dhe Materiale Ndihmëse Pamore (komplete të veçanta 1–10).
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Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

Shkolla e së Dielës MoShaT 12–13 Vjeç
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual [Manuali i Mësuesit Përgatitja për Ekzaltim] (31384)

MoShaT 14–18 Vjeç
Manuali i Mësuesit të Doktrinës së Ungjillit për Librin e Mormonit (35683)
Book of Mormon Class Member Study Guide [Udhëzues Studimi për Anëtarët e Klasës së Librit të Mor-
monit] (35684)

Të rriTuriT
Manuali i Mësuesit të Doktrinës së Ungjillit për Librin e Mormonit (35683)
Book of Mormon Class Member Study Guide [Udhëzues Studimi për Anëtarët e Klasës së Librit të Mor-
monit] (35684)

Të rriTuriT
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195). 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)
Udhëzuesi Mësimor i Pjesëmarrësve mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (36357)
(16 javë)

Tempulli dhe Historia 
Familjare

Udhëzuesi i Këshilltarit për Punën në Tempull dhe të Historisë Familjare (35804)
Udhëzuesi i Anëtarëve për Punën në Tempull dhe të Historisë Familjare (36795)
(7 javë)

Përgatitja për në 
Tempull

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

Jo të gjitha materialet në këtë tabelë janë përkthyer apo bërë të disponueshme në internet për të gjitha gjuhët që përdorin programin e përgjith-
shëm mësimor të së dielës. Lutemi i përdorni këto materiale kur bëhen të disponueshme.

Programi Mësimor i Përgjithshëm i së Dielës 2012
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Programi Mësimor Bazë i së Dielës 2012
Përdoret atje ku Kisha është organizuar së fundi në një zonë ose atje ku materialet e programit mësimor 
të përgjithshëm të së dielës nuk janë ende të disponueshme në një gjuhë. Me miratim nga Presidenca e Të 
Shtatëdhjetëve ose nga Presidenca e Zonës, presidentët e kunjeve mund të vendosin të përdorin programin 
bazë të së dielës në zona dhe gjuhë më të stabilizuara kur do t’u shërbente më mirë anëtarëve sesa programi 
mësimor i përgjithshëm i së dielës.

Shumë nga këto materiale mund të shihen dhe të shkarkohen në internet në lds .org/ manuals.
Nëse nevojiten materiale të printuara, ato mund të porositen nga qendra juaj vendore e shpërndarjes ose në store .lds .org.

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); dhe burime të tjera të miratuara të Kishës

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

Të dielaT e 4-Ta
Materiale nga Mësime për Kohën Tonë jepen nga bisedat në botimin më të fundit të konferencës së 
përgjithshme të Ensign ose Liahona (shih faqe “00” (6) e këtij botimi për udhëzime mbi përzgjedhjen 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, Pjesa A (31111) dhe Gruaja Shenjtore 
e Ditëve të Mëvonshme, Pjesa A (31113) 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)
Gruaja Shenjtore e Ditëve të Mëvonshme, Pjesa B (31114)

Burime të tjera përfshijnë revistat e Kishës; Plotësoj Detyrën Time ndaj Perëndisë: Për Mbajtësit e Priftë-
risë Aarone (06746); Përparimi Personal i Të Rejave (36035); Për Forcën e Rinisë (36550); dhe Të Vërtetë 
ndaj Besimit (36863).
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Organizimi Manuale dhe Materiale Burimore

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 2012: Zgjidh të Drejtën (08710)

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

MoShaT 4–7 Vjeç
Fillorja 2: Zgjidh të Drejtën A (34484)

MoShaT 8–11 Vjeç
Fillorja 4: Libri i Mormonit (34594)

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] 
(34831); dhe Materiale Ndihmëse Pamore (komplete të veçanta 1–10).

Shkolla e së Dielës MoShaT 12–18 Vjeç
Manuali i Mësuesit të Doktrinës së Ungjillit për Librin e Mormonit (35683)

Të rriTuriT
Manuali i Mësuesit të Doktrinës së Ungjillit për Librin e Mormonit (35683)

Të rriTuriT
Parimet e Ungjillit, botim i ri (06195). Nëse ky libër nuk është i disponueshëm, mund të përdoret botimi 
i mëparshëm i Parimeve të Ungjillit (31110). Nëse asnjë nga këta 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

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)
Udhëzuesi Mësimor i Pjesëmarrësve mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (36357)
(16 javë)

Jo të gjitha materialet në këtë listë janë përkthyer apo bërë të disponueshme në internet për të gjitha gjuhët që përdorin programin bazë mësimor 
të së dielës. Lutemi i përdorni këto materiale kur bëhen të disponueshme.

Programi Mësimor Bazë i së Dielës 2012
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Viti i programit mësimor fillon në të gjithë botën më 
1 janar. Përdorni udhëzimet e mëposhtme për të orga-
nizuar kuorumet e priftërisë dhe klasat e së dielës.

Priftëria Melkizedeke dhe  
Shoqata e Ndihmës
(Shih	 Handbook 2: Administering the Church	 [2010],	
7.8.1,	9.4.1)

Në	 shumicën	 e	 të	 dielave,	 vëllezërit	 e	 Priftërisë	Melkize-
deke	dhe	motrat	e	Shoqatës	së	Ndihmës	takohen	veças	por	
studiojnë 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 Ndihmës e planifikojnë këtë mbledhje secili për orga-
nizatën	e	vet	dhe	mund	të	përdorin	materialet	burimore	
të	 së	dielave	 të	para	që	 renditen	në	 faqet  “00”	 (2)	dhe	
“00”	(4).

Një	anëtar	i	presidencës	së	kuorumit	të	pleqve	ose	udhë-
heqjes	 së	grupit	 të	priftërinjve	 të	 lartë	 jep	mësim	në	 të	
dielën e parë  Udhëheqësit e Priftërisë Melkizedeke e 
përdorin këtë mbledhje për të dhënë mësim doktrinat 
e	 ungjillit	 dhe	 u	 ndihmojnë	 vëllezërve	 që	 të	 zotohen	
aktivisht	 në	 detyrat	 e	 tyre	 të	 priftërisë.	 Udhëheqësit	 e	
kuorumit dhe të grupit kërkojnë drejtimin e Shpirtit kur 
përcaktojnë temat për mësimdhënie  Temat mund të për-
fshijnë	mësimdhënien	në	shtëpi,	kryerje	 të	ordinancave	
dhe	 bekimeve	 të	 priftërisë,	 forcimin	 e	 martesave	 dhe	
të	 familjeve,	 shërbimin,	punën	misionare,	mbajtjen	e	 të	
kthyerve,	aktivizimin,	mirëqenien	shpirtërore	e	materiale	
dhe punën në tempull e për historinë familjare  Udhë-
heqësit e kuorumit dhe të grupit munden gjithashtu ta 
përdorin	këtë	kohë	për	të	planifikuar	mënyra	për	të	ndi-
hmuar	të	tjerët,	të	caktojnë	detyra	dhe	të	kërkojnë	rapo-
rtim	për	detyra	të	mëparshme.

Një anëtare e presidencës së Shoqatës së Ndihmës në lagje 
jep mësim të dielën e parë  Udhëheqëset e Shoqatës së 
Ndihmës e përdorin këtë mbledhje për të dhënë mësim 
doktrinat e ungjillit dhe për të ndihmuar motrat të anga-
zhohen	aktivisht	në	punën	e	Shoqatës	së	Ndihmës.	Anë-
tarët e presidencës së Shoqatës së Ndihmës kërkojnë drej-
timin e Shpirtit kur përcaktojnë tema për mësimdhënie  
Temat	mund	të	përfshijnë	rolet	dhe	përgjegjësitë	e	grave	në	
ungjill,	forcimin	e	martesave	dhe	të	familjeve,	vizitat	mësi-
more,	shërbimin,	punën	misionare,	mbajtjen	e	të	kthyerve,	
aktivizimin,	mirëqenien	shpirtërore	e	materiale,	punën	në	
tempull e për historinë familjare dhe historinë e qëllimin e 
Shoqatës së Ndihmës  Mund të jepet kohë për motra që të 
japin	dëshmitë	e	tyre.

Të DiElAT E DyTA DhE Të TRETA 	Vëllezërve	të	Pri-
ftërisë	Melkizedeke	dhe	motrave	të	Shoqatës	së	Ndihmës	
u jepet mësim nga manuali i ri Mësime të Presidentëve 
të Kishës: Xhorxh Albert Smith. Mësimet mund të jepen 
nga	udhëheqës	ose	nga	mësues	të	kuorumit,	grupit	apo	
mësuese të Shoqatës së Ndihmës  Mësimet në përgjithësi 
jepen sipas radhës në të cilën paraqiten në manual 

Udhëheqësit	 e	 kuorumit	 të	 pleqve,	 të	 grupit	 të	 priftë-
rinjve	të	 lartë	dhe	të	Shoqatës	së	Ndihmës	kujdesen	që	
të	gjithë	anëtarët	me	moshë	18	vjeç	e	lart	 të	marrin	një	
kopje të librit Mësime të Presidentëve të Kishës: Xhorxh 
Albert Smith	për	studimin	e	tyre	vetjak,	pavarësisht	nëse	
kanë	apo	jo	mundësi	të	marrin	pjesë	në	mbledhjet	e	tyre.	
Udhëheqësit i nxisin ata që marrin pjesë që të sjellin 
kopjet	e	 tyre	 të	 librit	dhe,	ku	është	e	mundur,	kopjet	e	
tyre	të	shkrimeve	të	shenjta.

Nëse konferencat e kunjit apo mbledhje të tjera përja-
shtojnë	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  
Mësimet jepen nga biseda të konferencës së përgjithshme 
në	botimin	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	 udhëheqës	 ose	 nga	 mësues	 të	 kuorumit,	
grupit apo mësuese të Shoqatës së Ndihmës  Presidenti 
i kunjit ose peshkopi përzgjedh bisedat  Botimet e kon-
ferencave	në	revista	përmbajnë	udhëzime	të	mëtejshme.

E	DiElA	E	PESTë	(KUr	KA). Peshkopi përcakton temat 
që	do	të	jepen	mësim,	mësuesin	(zakonisht	një	anëtar	të	
lagjes ose të kunjit) dhe nëse motrat e Shoqatës së Ndi-
hmës dhe mbajtësit e Priftërisë Melkizedeke mblidhen 
veças	ose	së	bashku.	

Priftëria Aarone dhe Të Rejat
(Shih	Handbook 2,	8.11,	10.6)

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 banojnë në njësi  Të njëj-
tat	 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 drej-
timin e peshkopit 

Të	rinjve	të	Priftërisë	Aarone	dhe	të	rejave	u	jepet	mësim	
nga	manualet	e	 renditur	në	 faqet  “00”	 (2)	dhe	“00”	 (2).	

Kuorumet dhe Klasat e së Dielës
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Udhëheqësit mund të ftojnë të rinj të ndihmojnë në mësi-
mdhënie pjesësh nga mësimet 

Fillorja
(Shih	Handbook 2, 11 4)

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

Ku	është	e	mundur,	duhet	të	sigurohet	një	klasë	çerdheje	
për fëmijët kur arrijnë moshën 18 muaj  Regjistrimi i fëmi-
jëve	 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	2012-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	trego-
hen	në	listat	faqe “00”	(2)	dhe	“00”	(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	mbushin	 12	 vjeç	 gjatë	 vitit	 fillojnë	 të	marrin	
pjesë	në	mbledhjet	e	kuorumit	të	tyre	të	Priftërisë	Aarone	
apo	në	klasën	e	Të	rejave	gjatë	kohës	së	përbashkët	 të	
Fillores.	Gjatë	kohës	së	klasës	së	Fillores,	12-vjeçarët	e	rinj	
normalisht	vazhdojnë	të	marrin	pjesë	në	klasën	e	Fillores	
deri	në	janarin	pasues.	Gjithsesi,	peshkopi	dhe	udhëheqës	
të tjerë mund të këshillohen së bashku për të përcaktuar 
nëse	këta	 12-vjeçarë	mund	 të	përfitojnë	më	 shumë	nga	
pjesëmarrja	në	klasën	e	së	dielës	për	12	dhe	13-vjeçarët.	
Në	bërjen	e	këtij	përcaktimi,	udhëheqësit	marrin	parasysh	
nevojat	e	fëmijëve	dhe	kohët	e	vitit	kur	fëmijët	e	veçantë	
do	të	arrijnë	moshën	12	vjeç.	Vendimi	i	tyre	zbatohet	për	
të	gjithë	fëmijët	që	mbushin	12	vjeç	gjatë	vitit.

Shkolla e së Dielës
(Shih	Handbook 2, 12 4)

Shkolla	e	së	Dielës	është	për	anëtarë	që	 janë	12	vjeç	e	
lart	më	1	janar.	Fëmijët	që	mbushin	12	vjeç	gjatë	vitit	ose	
mbeten	në	klasën	e	 tyre	 të	Fillores	gjatë	Shkollës	 të	 së	
Dielës ose fillojnë të marrin pjesë në klasën për 12 dhe 

13-vjeçarët,	si	të	përcaktohet	nga	peshkopi	në	këshillim	
me udhëheqës të tjerë të lagjes 

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	kufizuar,	të	rinj	të	
moshave	të	ndryshme	mund	të	grupohen	së	bashku.	Çdo	
lagje	që	ka	mjaft	të	rinj	në	moshë	madhore	beqarë,	mund	
të	ketë	klasë	të	veçantë	për	ta	gjatë	Shkollës	të	së	Dielës.	

Kurset e Shkollës të së Dielës dhe burimet për mësimdhë-
nien	për	ta	tregohen	në	listat	në	faqet “0”	(3)	dhe	“0”	(5).

Kurse Sipas Dëshirës
Për	informacion	mbi	kurset	sipas	dëshirës,	shih	tabelat	në	
faqet “0”	(3)	dhe	“0”	(5).	Këto	kurse	mbahen	sipas	nevo-
jës nën drejtimin 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	info-
rmacion	 rreth	 këtyre	 materialeve,	 kontaktoni	 qendrën	
e	shpërndarjes	që	 i	shërben	njësisë	suaj,	ose	shkoni	në	
store  lds  org  informacion i dobishëm mund të gjendet 
gjithashtu në disabilities  lds  org 

Përmirësimi i Mësimit dhe i Mësimdhënies
(Shih	Handbook 2,	5.5,	12.5)	

Udhëheqësit	 e	 priftërisë	 dhe	 të	 organizatave	 ndihmëse	
janë përgjegjës për përpjekjet për përmirësimin e mësimit 
dhe	të	mësimdhënies	në	organizatat	e	tyre.	Ata	orientojnë	
mësuesit e rinj dhe sigurojnë udhëzim dhe mbështetje të 
vazhdueshme.	Anëtarët	 e	presidencës	 së	Shkollës	 të	 së	
Dielës shërbejnë si specialistë në përpjekjen e lagjes për 
të përmirësuar mësimin dhe mësimdhënien  Sipas ftesës 
nga peshkopata ose nga udhëheqësit e priftërisë dhe të 
organizatave	 ndihmëse,	 ata	 japin	 këshillë,	 trajnim	 dhe	
mbështetje  Ata ndihmojnë udhëheqësit që të orientojnë 
mësuesit e thirrur rishtas dhe përmirësojnë mësimin dhe 
mësimdhënien	e	ungjillit	në	organizatat	e	tyre.	Anëtarët	e	
këshillave	të	lagjes	këshillohen	rregullisht	së	bashku	mbi	
mënyrën	se	si	të	përmirësojnë	mësimin	dhe	mësimdhë-
nien 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 Librin Udhëzues të Mësimdhë-
nies	(34595).

Kuorumet dhe Klasat e së Dielës
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Peshkopi dhe udhëheqësit e lagjes duhet të sigurojnë që 
të gjithë anëtarët të jenë familjarizuar dhe të kenë qasje 
te materialet e mëposhtme ndërsa ato bëhen të disponu-
eshme në gjuhën përkatëse:

Shkrimet e Shenjta

revistat	e	Kishës

Himne	(34832)

Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës	(35602)

Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve	(36299)

Libri Udhëzues i Familjes	(31180)

Libri Burimor për Mbrëmjen Familjare	(31106)

Libri i Figurave Artistike të Ungjillit	(06048	090)

Our Heritage: A Brief History of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints	(35448)

Për Forcën e Rinisë	(36550)

Të Vërtetë ndaj Besimit	(36863)

Kujdesuni Për Të Vegjëlit Tuaj: Manual i Çerdhes 
(37108)

Scripture Stories	DVD-ra	(06598)

Let Virtue Garnish Thy Thoughts [biseda për proble-
min	e	pornografisë]	(00460)

Gjithçka e Mbledhur në Siguri në: Financat e Fami-
ljes	(04007)

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

Shumë nga burimet e renditura më sipër janë të 
disponueshme elektronikisht në lds .org/ manuals. 
Për të siguruar kopje të botuara, shkoni në store 
.lds .org ose kontaktoni qendrën e shpërndarjes që 
i shërben njësisë suaj.


