
Kohota oppimisen tasoa -kokemus 
– Yleiset valinnaiskurssit

Ohjeet opettajalle
Tätä Kohota oppimisen tasoa - kokemusta voidaan käyttää kaikkien niiden instituuttikurssien kanssa, jotka eivät ole 
kulmakivikursseja. Se koostuu kysymyksistä, jotka liittyvät kiinteästi sekä lukutehtäviin että osallistumiseen luokassa. 
Kun kehotat ja autat oppilaita tutkimaan periaatteita ja oppia, soveltamaan niitä käytäntöön, kirjoittamaan niitä muis-
tiin ja kertomaan niistä muille, voit auttaa heitä vahvistamaan todistustaan ja syventämään kääntymystään.

Koulutusta siihen, kuinka voit käyttää Kohota oppimisen tasoa - kokemuksen kysymyksiä, saat katsomalla videon 
”How to Use the Elevate Learning Experience Questions” [Kuinka käyttää Kohota oppimisen tasoa - kokemuksen 
kysymyksiä] (4.30).
Tämä video on saatavana verkossa osoitteessa lds. org/ go/ 454 sekä Gospel Library - sovelluksessa (englanniksi).
Ohjeidesi mukaan oppilaat vastaavat kolmeen niistä seitsemästä kysymyksestä, jotka ovat oppilaan ohjesivulla. Oppi-
laiden tulee käyttää vastauksissaan ensisijaisesti sitä, mitä he ovat tutkineet ja soveltaneet käytäntöön kurssin aikana. 
Vaikka joitakin tämän Kohota oppimisen tasoa - kokemuksen järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia täytyy sovittaa luokan 
tai yksittäisen oppilaan tilanteeseen, seuraavat vaiheet auttavat sinua ja oppilaitasi saamaan onnistuneen kokemuksen:
 1. Valmistaudu

Käy ennen kurssin alkua läpi Kohota oppimisen tasoa - kokemukseen liittyvät kysymykset ja tee suunnitelma 
oppimiskokemuksen toteuttamisesta. Sinun osaltasi valmistautuminen voi tarkoittaa niitä tapoja, joilla esittelet 
kysymykset luokalle ja selität tähän oppimiskokemuksen kohottamiseen liittyvät odotukset, kuten oppilaiden vas-
tausten tarkastamis-  ja palauttamispäivät, vastausten odotettu pituus sekä vastausten muoto. On suositeltavaa, että 
käytte kurssin kuluessa läpi kunkin kolmesta oppilaiden vastauksesta valitseminasi kolmena eri ajankohtana.

 2. Jaa kysymykset
Anna kurssin alussa jokaiselle oppilaalle kopio kysymyksistä, jotka ovat oppilaan ohjesivulla. Näin oppilaat 
saavat riittävästi aikaa tutkia, soveltaa käytäntöön ja kirjoittaa muistiin vastauksensa kysymyksiin lukukauden 
aikana. Auta heitä ymmärtämään Kohota oppimisen tasoa - kokemuksen tarkoitus. Kerro selkeästi heidän vas-
tauksiaan koskevat odotuksesi sekä myös vastausten tarkastamis-  ja palauttamispäivät.

 3. Seuraa edistymistä
Kannusta ja auta kaikkia oppilaita johdonmukaisesti koko kurssin ajan, kun he työstävät vastauksiaan Kohota 
oppimisen tasoa - kokemuksen kysymyksiin. Etsi keinoja yhdistää kysymykset opetusohjelmaan tai integroi ne 
luokan toimintoihin. Voit antaa oppilaiden työstää vastauksiaan oppitunneilla tai he voivat tehdä niitä muulloin.

 4. Tarkastelkaa ja muokatkaa
Kehota oppilaita tuomaan oppitunnille omat vastauksensa luokalle annettuihin kysymyksiin niinä päivinä, jotka 
olet varannut tarkastamista varten, ja muistuta heitä siitä. Kehota heitä vastauksissaan selittämään, kertomaan 
ja todistamaan siitä, mitä he ovat kurssista oppineet ja soveltaneet käytäntöön. Oppilaat voivat hyötyä toinen 
toisensa työn tarkastelemisesta pareittain tai pienryhmissä. Voit kannustaa oppilaita tarvittaessa muokkaamaan 
vastauksiaan ennen kuin he lopullisesti palauttavat ne.

 5. Palauttakaa
Oppilaat suorittavat Kohota oppimisen tasoa - kokemuksen palauttamalla vastauksensa kaikkiin kolmeen 
kysymykseen odotustesi mukaisesti. Vaikka palautteesi oppilaiden vastauksista onkin tervetullutta, se ei ole pakollista. 
Kirjaa tiedot WISE- arvostelukirjaan niiden oppilaiden kohdalla, jotka palauttavat vastauksensa.

Huom. Huolehdi siitä, että niiden oppilaiden kohdalla, joiden erityistarpeet, vamma tai terveydentila sitä edellyttävät, 
tehdään tarvittavat erityisjärjestelyt, jotta he voivat osallistua arviointiin tasavertaisina muiden oppilaiden kanssa. 
Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi se, että annat oppilaalle aineiston isotekstisenä tai ääniversiona, annat 
hänen kirjoittaa vastauksensa toisten avulla, annat hänen vastata kirjallisten vastausten sijaan suullisesti tai annat 
hänen sanella vastauksensa kirjurille tai nauhurille. Lisätietoja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden auttamisesta 
on verkkosivustolla lds. org/ topics/ disability.

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


Kohota oppimisen tasoa -kokemus 
– Yleiset valinnaiskurssit

Ohjeet oppilaalle
Tämä Kohota oppimisen tasoa - kokemus koostuu sarjasta kysymyksiä, jotka liittyvät kiinteästi sekä osallistumiseesi 
luokassa että lukutehtäviesi opiskeluun. Se, että työstät vastauksia näihin kysymyksiin kurssin kuluessa tutkiessasi 
periaatteita ja oppia, soveltaessasi niitä käytäntöön, kirjoittaessasi niitä muistiin ja kertoessasi niistä muille, vahvistaa 
todistustasi ja syventää kääntymystäsi Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.
Hyödynnä oppia, periaatteita ja tietoja, joita olet tutkinut ja soveltanut käytäntöön tämän kurssin kuluessa, ja vastaa 
KOLMEEN seuraavista seitsemästä kysymyksestä. (Opettajasi voi antaa vastattavaksi tietyt kysymykset.) Laatiessasi 
omaa vastaustasi harkitse alla olevan kohdan ”Vastaus” ehdotuksia. Valmistaudu kertomaan, mitä olet tutkinut ja sovel-
tanut käytäntöön, tuomalla vastauksesi luokkaan tarkastuspäivinä, jotka opettajasi ilmoittaa.
 1. Kuinka olet oppinut tuntemaan taivaallisen Isäsi paremmin?
 2. Mikä on auttanut sinua ymmärtämään täydemmin Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitustaan sekä 

luottamaan Häneen ja Hänen sovitukseensa?
 3. Kuinka todistuksesi evankeliumin palautuksesta on vahvistunut?
 4. Mikä on auttanut sinua tulemaan kelvollisemmaksi temppelin siunauksiin?
 5. Mitkä tämän kurssin totuudet ovat siunanneet elämääsi?
 6. Kuinka olet vahvistanut todistustasi - - - - - - - - - - - - - - - ? (Opettaja antaa tätä kysymystä koskevan 

periaatteen tai opin.)
 7. Kuinka elämäsi on kohentunut, koska olet syventänyt ymmärrystäsi aiheesta - - - - - - - - - - - - - - - ? (Valitse 

YKSI seuraavista opillisista aiheista.)
 a. Jumaluus
 b. Pelastussuunnitelma
 c. Jeesuksen Kristuksen sovitus
 d. Palautus
 e. Profeetat ja ilmoitus
 f. Pappeus ja pappeuden avaimet
 g. Toimitukset ja liitot
 h. Avioliitto ja perhe
 i. Käskyt

Vastaus
Voisit sisällyttää kuhunkin vastaukseen seuraavia seikkoja:

• Kirjoita jokin oppi, joka on tullut sinulle merkityksellisemmäksi, kun olet osallistunut tälle kurssille.
• Selitä tuo oppi omin sanoin käyttäen pyhien kirjoitusten kohtia tai elävien profeettojen sanoja.
• Kerro jostakin kokemuksesta, jossa olet viime aikoina tuntenut opin voiman elämässäsi.
• Kerro, kuinka kokemuksesi on syventänyt kääntymystäsi Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.

Huom. Jos sinulla on erityistarpeita, jokin vamma tai terveysongelma, puhu opettajasi kanssa, jotta hän voi mukauttaa 
arviointia auttaakseen sinua suoriutumaan tästä kokemuksesta.
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