
Обучение за подобряване на знанията:  
общи избирателни курсове

Указания за учителя
Това Обучение за подобряване на знанията може да се използва с всеки курс от Института, който не е курс за 
основни учения. То се състои от въпроси, които са важно допълнение към зададените материали за четене и 
участието в клас. Поканата и помощта към учениците да изучават, прилагат, записват и споделят принципи и 
учения могат да им помагат да укрепват свидетелствата си и да задълбочават обръщането си във вярата.

За обучение относно как да се използват въпросите от Обучение за подобряване на знанията гледайте 
видеоматериала “How to Use the Elevate Learning Experience Questions” („Как да използваме въпросите към 
Обучение за подобряване на знанията“) (4:30).
Този видеоматериал се намира в Интернет на lds. org/ go/ 454 и в приложението Евангелска библиотека.
Съгласно вашите напътствия учениците трябва да отговорят до три от седемте въпроса, намиращи се на стра-
ницата с указания за учениците. Отговорите на учениците трябва да са основно въз основа на това, което са 
изучавали и прилагали по време на курса. Макар че някои от подробностите при провеждането на обучението 
за подобряване на знанията трябва да бъдат пригодени към класа или отделните ученици, следните стъпки ще 
помогнат на вас и вашите ученици да постигнете успешно обучение:
 1. Подгответе се

Преди да започне курса, прегледайте въпросите и съставете план за провеждането на обучението за подоб-
ряване на знанията. Вашата подготовка може да включва начини, по които да представите на класа въпро-
сите и да обясните очакванията относно Обучението за подобряване на знанията, като например датите 
за преглед и предаване на отговорите на учениците, колко дълги трябва да са отговорите и какъв трябва да 
бъде техният формат. Препоръчително е по време на курса да прегледате всеки от трите отговора на учени-
ците на три различни дати по ваш избор.

 2. Раздайте въпросите
В началото на курса раздайте на всеки ученик копие на въпросите, намиращи се на страницата с указа-
ния за учениците. Това ще предостави достатъчно време на учениците да изучават, прилагат и записват 
по време на семестъра отговорите си на въпросите. Помогнете им да разберат целта на Обучението за 
подобряване на знанията. Ясно им обяснете очакванията си за техните отговори, включително датите за 
преглеждането и предаването им.

 3. Направете проверка
През целия курс постоянно насърчавайте и помагайте на всички ученици, докато работят, за да завър-
шат въпросите по „Обучение за подобряване на знанията“. Намирайте начини да свързвате въпросите с 
учебния материал или ги включвайте в учебните занятия. Учениците може да работят по отговорите си 
на въпросите в час и/или извън занятията.

 4. Прегледайте и преговорете
За дните, в които сте планирали преглед, поканете и напомнете на учениците да донесат в клас отгово-
рите си на възложения/те въпрос/и. Поканете ги в отговорите си да обяснят, споделят и свидетелстват за 
това, което са научили и приложили от курса. За учениците може да е от полза да преглеждат работата 
си един на друг по двойки или на малки групи. Може да поканите учениците да прегледат отговорите си 
преди да ги предадат.

 5. Предадете
Учениците трябва да приключат Обучението за подобряване на знанията, като предадат отговорите си 
на трите въпроса, съгласно вашите очаквания. Въпреки че е хубаво да напишете отзивите си за отговорите 
на учениците, това не е задължително. Запишете информацията в WISE бележника за учениците, които 
предадат отговорите си.

Бележка: Уверете се, че са били осигурени съответните удобства за учениците, които имат специфични нужди, 
увреждания или здравословни проблеми, за да участват в това оценяване на равни начала със своите съученици. 
Някои промени може да включват осигуряване на материали с голям шрифт или аудио версии на тези материали, 
позволение на учениците да записват своите отговори с помощ от други хора, позволение да предават устна версия 
вместо писмена такава или позволение да диктуват своите отговори на писар или на записващо устройство. Отиде-
те на lds. org/ topics/ disability, за да откриете повече обща информация за оказване на помощ на хора с увреждания.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=bul&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng
https://www.lds.org/topics/disability?lang=eng&_r=1


Обучение за подобряване на знанията:  
общи избирателни курсове

Указания за учениците
Обучението за подобряване на знанията се състои от въпроси, които са важно съпътстващо средство при вашето 
участие в уроците и в изучаването на възложените материали за четене. Работата по отговорите на тези въпро-
си през целия курс, докато обмисляте, прилагате, записвате и споделяте принципи и учения, ще ви помогне да 
укрепите свидетелството си и да задълбочите обръщането си в Евангелието на Исус Христос.
Позовавайки се на учението, принципите и информацията, които сте изучавали и прилагали по време на този курс, 
отговорете на ТРИ от следните седем въпроси. (Вашият учител може да ви възложи конкретни въпроси.) Вземете 
предвид предложенията в раздел „Отговор“ преди да напишете отговора си. Подгответе се да споделите какво сте 
научили и приложили, като донесете отговорите си в час на планираните от вашия учител дати за преглед.
 1. Как опознахте по- добре вашия Небесен Отец?
 2. Какво ви помогна по- цялостно да разбирате и разчитате на Исус Христос и Неговото Единение?
 3. Как се увеличи вашето свидетелство за Възстановяването на Евангелието?
 4. Какво ви помогна по- добре да отговаряте на изискванията за благословиите на храма?
 5. Кои истини от този курс благословиха живота ви?
 6. Как усилихте свидетелството си за - - - - - - - - - - - - - - - ? (Учителят ще попълни принципа или учението 

за този въпрос.)
 7. Как се подобри живота ви поради това, че сте задълбочили разбирането си за - - - - - - - - - - - - - - - ? 

(Изберете ЕДНА от следните теми от ученията.)
 а. Божеството
 б. Планът на спасение
 в. Единението на Исус Христос
 г. Възстановяването
 д. Пророци и откровение
 е. Свещеничеството и ключове на свещеничеството
 ж. Обреди и завети
 з. Брак и семейство
 и. Заповеди

Отговор
Във всеки отговор може да включите следното:

• Посочете учение, което е станало по- значимо за вас, откакто участвате в този курс.
• Обяснете учението, като използвате свои думи, откъси от Писанията или думи на живите пророци.
• Споделете преживяване, в което наскоро сте почувствали силата на учението във вашия живот.
• Споделете как преживяването ви е задълбочило вашето обръщане в Евангелието на Христос.

Бележка: Ако имате определени нужди, увреждане или здравословен проблем, говорете с вашия преподавател, за 
да може да ви бъдат осигурени необходимите удобства, които да ви помогнат да завършите това обучение.
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