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Οδηγιεσ  για το 
Πρόγραμμα 
μαθηματων τόύ 2011 

Ο οδηγός αυτός παρέχει έναν κατάλογο με υλικό 
του προγράμματος μαθημάτων για χρήση σε τάξεις 
Κυριακής κατά το 2011, οδηγίες για την οργάνωση 
απαρτιών και τάξεων την Κυριακή και έναν κατάλογο 
με υλικό της Εκκλησίας για κατ’ οίκον χρήση. 
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 Διανομή
   ΠΑΣΣΑΛΟΣ:  Οι πρόεδροι πασσάλου θα πρέπει να 
διανείμουν αντίτυπα στους ηγέτες πασσάλου, όπως 
κρίνεται αναγκαίο.

   ΤΟΜΕΥΣ:  Οι επίσκοποι και οι πρόεδροι κλάδου θα 
πρέπει να διανείμουν αντίτυπα σε μέλη της επισκο-
πικής ηγεσίας, στους γραφείς, στους ηγέτες της Μελ-
χισεδικής Ιεροσύνης, στις προεδρίες των βοηθητικών 
οργανώσεων και σε άλλους ηγέτες τομέως, όπως κρί-
νεται αναγκαίο.

  Τα συμβούλια πασσάλου και τομέως θα πρέπει να 
επανεξετάζουν αυτήν την έκδοση κάθε έτος. 
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Γενικό πρόγραμμα μαθηματων 2011
Χρησιμοποιείται εκεί όπου η Εκκλησία είναι καλώς εδραιωμένη

Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών
Μελχισεδική Ιεροσύνη και 
 Ανακουφιστική Εταιρεία

Πρώτη ΚυριαΚη
Οι γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, το Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook 
(31178), βιβλιαράκια της Παγκόσμιας εκπαιδεύσεως ηγεσίας, ο Οικογενειακός οδηγός 
(31180 133) και άλλες εγκεκριμένες υπό της Εκκλησίας πηγές

Δευτερη Και τριτη ΚυριαΚη
Η νέα έκδοση (06195 133) από το Αρχές του Ευαγγελίου, το οποίο συνεχίζεται από το 2010. 
Το εγχειρίδιο αυτό αντικαθιστά προσωρινώς τα βιβλία Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλη-
σίας. Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται με τη σειρά που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο.

τεταρτη ΚυριαΚη
Διδασκαλίες του καιρού μας: ομιλίες από τη γενική συνέλευση, βλέπε σελίδα 6

ΠεμΠτη ΚυριαΚη
Τα θέματα και οι εγκεκριμένες υπό της Εκκλησίας πηγές καθορίζονται από την επισκοπική ηγεσία

Ααρωνική Ιεροσύνη και 
Νέες Γυναίκες

Ααρωνική Ιεροσύνη 3 (34822) και Aaronic Priesthood Resource Guide 2011 (08659)
Νέες Γυναίκες 3 (34825) και Young Women Resource Guide 2011 (08660)

Άλλες πηγές συμπεριλαμβάνουν τις γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το 
καθήκον μου προς τον Θεό: Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746 133), Προσωπική 
Πρόοδος Νέων Γυναικών (36035 133), Για την ενδυνάμωση των νέων (36550 133) και 
Αληθινοί στην πίστη (36863).

Προκαταρκτική ηλιΚιες 18 μηνών–2 ετών (νηΠιαΚό τμημα)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

ηλιΚιες 3–11 ετών (ΠεριόΔός ανταλλαγης)
Σχεδιάγραμμα για την Περίοδο ανταλλαγής του 2011: Ξέρω ότι οι γραφές είναι αληθινές 
(08635 133)

ηλιΚια 3 ετών ( η ταξη ηλιαχτιΔών)
Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969)

ηλιΚιες 4–7 ετών (Κτς 4η, 5η, 6η Και 7η ταξη)
Προκαταρκτική 3: Κάνε το σωστό Β΄ (34499 133)

ηλιΚιες 8–11 ετών (γενναιός, 8η, 9η, 10η Και 11η ταξη)
Προκαταρκτική 7: Καινή Διαθήκη (34604)

Άλλες πηγές διδασκαλίας περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, εικονογραφημένες γρα-
φές, το Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο (06048 090), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) 
και το Visual Aids Cutouts (ατομικά σύνολα 1–10).

Νέο
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Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών
Σχολείο Κυριακής ηλιΚιες 12–13 ετών

Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας, εγχειρίδιο διδασκάλου (31382)

ηλιΚιες 14–18 ετών
Καινή Διαθήκη: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για τον δάσκαλο (35681 133)
Καινή Διαθήκη, οδηγός μελέτης μέλους τάξεως (35682)

ενηλιΚόι
Καινή Διαθήκη: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για τον δάσκαλο (35681 133)
Καινή Διαθήκη, οδηγός μελέτης μέλους τάξεως (35682)

ενηλιΚόι
Αρχές του ευαγγελίου, νέα έκδοση (06195 133). Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για ερευνητές, 
νέα μέλη, μέλη που ενεργοποιούνται εκ νέου και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία 
του ευαγγελίου. Ο διδάσκαλος επιλέγει τη σειρά των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των 
μελών της τάξεως.

Προαιρετικά μαθήματα Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Διδασκαλία του ευαγγελίου Teaching, No Greater Call (36123), σελίδες 185–239
(12 εβδομάδες)

Γάμος και οικογενειακές σχέσεις Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865 133)
Εγχειρίδιο συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357 133)
(16 εβδομάδες)

Ναός και οικογενειακή ιστορία Οδηγός διδασκάλου για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (35804)
Οδηγός μέλους για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (36795)

Προετοιμασία για τον Ναό Ενδεδυμένοι με δύναμη από τα ύψη: Σεμινάριο προετοιμασίας για το ναό, εγχειρίδιο δασκάλου 
(36854 133)
Προετοιμασία για την είσοδο στον Άγιο Ναό (36793)
(7 εβδομάδες)

Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφρασθεί σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το γενικό πρόγραμμα 
μαθημάτων. Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με το κέντρο 
διανομής με ερωτήσεις σχετικώς με τη διαθεσιμότητα του υλικού.
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Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών
Μελχισεδική Ιεροσύνη και 
 Ανακουφιστική Εταιρεία

Πρώτη ΚυριαΚη
Οι γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook (31178), 
Οικογενειακός οδηγός (31180 133) και άλλες εγκεκριμένες υπό της Εκκλησίας πηγές

Δευτερη Και τριτη ΚυριαΚη
Η νέα έκδοση (06195 133) από το Αρχές του Ευαγγελίου το οποίο συνεχίζεται από το 2010. 
Εάν το βιβλίο αυτό δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη έκδοση από 
το Αρχές του Ευαγγελίου (31110). Εάν κανένα εξ αυτών των βιβλίων δεν είναι διαθέσιμο, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί το Gospel Fundamentals (31129). Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκο-
νται με τη σειρά που παρουσιάζονται στο βιβλίο.

τεταρτη ΚυριαΚη
Τα μαθήματα από το Διδασκαλίες του καιρού μας διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο 
τεύχος για τη γενική συνέλευση του  Ensign ή της Λιαχόνα (βλέπε σελίδα 6 αυτού του εντύπου 
για οδηγίες σχετικώς με την επιλογή ομιλιών). Αν αυτά τα περιοδικά δεν είναι διαθέσιμα σε μία 
γλώσσα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Μηνύματα της Πρώτης Προεδρίας και Επισκεπτριών 
Διδασκαλισσών.

ΠεμΠτη ΚυριαΚη
Τα θέματα και οι εγκεκριμένες υπό της Εκκλησίας πηγές καθορίζονται από την προεδρία 
του κλάδου

Ααρωνική Ιεροσύνη και 
Νέες Γυναίκες

Πρώτη, τεταρτη Και ΠεμΠτη ΚυριαΚη
Ααρωνική Ιεροσύνη 1 (34820) ή Νέες Γυναίκες 1 (34823). Διδάξτε τα μαθήματα με τη σειρά 
πάνω από δύο χρόνια, μετά επαναλάβετε. Αν τα εγχειρίδια Ααρωνική Ιεροσύνη 1 και Νέες Γυναί-
κες 1 δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιήστε τα εγχειρίδια Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης 
και Η Αγία των Τελευταίων Ημερών για μαθήματα την πρώτη, τέταρτη και πέμπτη Κυριακή.

Δευτερη Και τριτη ΚυριαΚη
Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β΄ (31112 133) ή Η Αγία των Τελευταίων 
Ημερών, Μέρος Β΄ (31114 133)

Άλλες πηγές συμπεριλαμβάνουν τις γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το 
καθήκον μου προς τον Θεό: Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746 133), Προσωπική 
Πρόοδος Νέων Γυναικών (36035 133), Για την ενδυνάμωση των νέων (36550 133) και 
Αληθινοί στην πίστη (36863).

Βασικό πρόγραμμα μαθηματων 2011
Χρησιμοποιείται σε μονάδες της Εκκλησίας με λίγα μέλη ή όπου το υλικό για το γενικό πρόγραμμα 
μαθημάτων δεν είναι διαθέσιμο



5

Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών
Προκαταρκτική ηλιΚιες 18 μηνών–2 ετών (νηΠιαΚό τμημα)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

ηλιΚιες 3–11 ετών (ΠεριόΔός ανταλλαγης)
Σχεδιάγραμμα του 2011 για την Περίοδο ανταλλαγής: Ξέρω ότι οι γραφές είναι αληθινές 
(08635 133)

ηλιΚια 3 ετών
Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969)

ηλιΚιες 4–7 ετών
Προκαταρκτική 3: Κάνε το σωστό Β΄ (34499 133)

ηλιΚιες 8–11 ετών
Προκαταρκτική 7: Καινή Διαθήκη (34604)

Άλλες πηγές διδασκαλίας περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, εικονογραφημένες γρα-
φές, το Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο (06048 090), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) 
και το Visual Aids Cutouts (ατομικά σύνολα 1–10).

Σχολείο Κυριακής ηλιΚιες 12–18 ετών
Καινή Διαθήκη: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για τον δάσκαλο (35681 133)

ενηλιΚόι
Καινή Διαθήκη: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για τον δάσκαλο (35681 133)

ενηλιΚόι
Η νέα έκδοση (06195 133) από το Αρχές του Ευαγγελίου. Εάν το βιβλίο αυτό δεν είναι 
διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη έκδοση από το Αρχές του Ευαγγελίου 
(31110). Εάν κανένα εξ αυτών των βιβλίων δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
Gospel Fundamentals (31129). Αυτή η τάξη είναι για ερευνητές, νέα μέλη, μέλη που ενεργο-
ποιούνται εκ νέου και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο διδάσκα-
λος επιλέγει τη σειρά των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της τάξεως.

Προαιρετικά μαθήματα Εγχειρίδια και υλικό πηγών
Διδασκαλία του ευαγγελίου Teaching, No Greater Call (36123), σελίδες 185–239 (12 εβδομάδες). Εάν αυτό το 

βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το Οδηγός διδασκαλίας (34595), σελίδες 
21–22 (8 εβδομάδες).

Γάμος και οικογενειακές σχέσεις Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865)
Εγχειρίδιο συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357 133)
(16 εβδομάδες)

Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφρασθεί σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το βασικό πρόγραμμα 
μαθημάτων. Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με το κέντρο 
διανομής με ερωτήσεις σχετικώς με τη διαθεσιμότητα του υλικού.

Νέο
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    Οδηγίες για απαρτίες και τάξεις Κυριακής
  Το διδακτικό έτος αρχίζει παγκοσμίως την 1η Ιανουαρίου. 
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες, για να οργανώσετε 
απαρτίες και τάξεις Κυριακής.

   Μελχισεδική Ιεροσύνη και Ανακουφιστική 
Εταιρεία
  Τις περισσότερες Κυριακές, οι αδελφοί της Μελχισεδικής 
Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
συγκεντρώνονται ξεχωριστά, αλλά μελετούν τα ίδια θέματα 
και χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό.

   ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.  Η απαρτία πρεσβυτέρων, η ομάδα αρχιε-
ρέων και οι ηγέτιδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας σχεδιά-
ζουν αυτήν τη συγκέντρωση για τη δική τους οργάνωση και 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό πηγών για την πρώτη 
Κυριακή, καταγεγραμμένο στις σελίδες  2  και  4 .

  Ένα μέλος της προεδρίας απαρτίας πρεσβυτέρων ή ομάδος 
ηγεσίας αρχιερέων διδάσκει την πρώτη Κυριακή. Οι ηγέτες 
απαρτίας και ομάδος χρησιμοποιούν αυτήν τη συγκέντρωση, 
για να διδάξουν στους αδελφούς να ασχοληθούν ενεργώς με 
τα καθήκοντα της ιεροσύνης τους. Τα θέματα μπορούν να 
περιλαμβάνουν την οικογενειακή διδασκαλία, την τέλεση 
διατάξεων της ιεροσύνης και ευλογιών, την ενδυνάμωση 
του γάμου και της οικογενείας, την υπηρέτηση, το ιεραπο-
στολικό έργο, την ενεργοποίηση, την πνευματική και υλική 
ευημερία και το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας. Οι 
ηγέτες απαρτίας και ομάδος μπορούν, εάν θέλουν, να χρη-
σιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο, προκειμένου να σχεδιάσουν 
τρόπους να βοηθήσουν τους άλλους, να κάνουν αναθέσεις 
και να ζητήσουν αναφορές για παλαιότερες αναθέσεις.

  Ένα μέλος της προεδρίας τομέως της Ανακουφιστικής Εται-
ρείας διδάσκει την πρώτη Κυριακή. Χρησιμοποιεί τις γραφές 

και το εγκεκριμένο υπό της Εκκλησίας υλικό. Οι ηγέτιδες της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας χρησιμοποιούν αυτή τη συγκέν-
τρωση, για να διδάξουν τις διδαχές του ευαγγελίου και να 
βοηθήσουν τις αδελφές να ασχοληθούν ενεργώς με το έργο 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Τα θέματα μπορούν να περι-
λαμβάνουν τον ρόλο και τις ευθύνες των γυναικών στο ευαγ-
γέλιο, την ενδυνάμωση του γάμου και της οικογενείας, την 
επίσκεψη διδασκαλισσών, την υπηρέτηση, το ιεραποστολικό 
έργο, την ενεργοποίηση, την πνευματική και υλική ευημερία 
και το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας. Μπορεί να 
δοθεί χρόνος στις αδελφές, για να δώσουν τη μαρτυρία τους.

   ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.  Οι αδελφοί της Μελχισεδι-
κής Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
διδάσκονται από το νέο εγχειρίδιο  Αρχές του Ευαγγελίου  το 
οποίο αντικαθιστά προσωρινώς τα βιβλία  Διδασκαλίες των 
Προέδρων της Εκκλησίας . Τα μαθήματα μπορούν να διδά-
σκονται από ηγέτες ή από την απαρτία, την ομάδα ή τις 
διδασκάλισσες της Ανακουφιστικής Εταιρείας που έχουν 
ξεχωρισθεί. Τα μαθήματα γενικώς διδάσκονται με τη σειρά 
που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο.

  Η απαρτία πρεσβυτέρων, η ομάδα αρχιερέων και οι ηγέτιδες 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας φροντίζουν ώστε όλα τα μέλη 
ηλικίας 18 ετών και μεγαλύτερα να λάβουν ένα αντίτυπο 
από το νέο εγχειρίδιο  Αρχές του Ευαγγελίου  για την προσω-
πική τους μελέτη. Οι ηγέτες παροτρύνουν τους συμμετέχοντες 
να φέρουν το δικό τους εγχειρίδιο στην τάξη.

  Αν οι συνελεύσεις πασσάλου ή άλλες συγκεντρώσεις απο-
κλείουν τη διδασκαλία ενός εξ αυτών των μαθημάτων, οι 
πρόεδροι πασσάλου και οι επίσκοποι αποφασίζουν αν πρέ-
πει να διδαχθεί κάποια άλλη Κυριακή.

   ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ—ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ.
Τα μαθήματα διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο 
τεύχος του   Ensign  ή της  Λιαχόνα  για τη γενική συνέλευση. 
Οι ομιλίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στο Διαδίκτυο (σε 
πολλές γλώσσες) στο  www.conference.lds.org . Τα μαθήματα 
μπορούν να διδάσκονται από ηγέτες ή από την απαρτία, την 
ομάδα ή τις διδασκάλισσες της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
που έχουν ξεχωρισθεί. Οι πρόεδροι πασσάλου μπορούν να 
επιλέξουν ποιες ομιλίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή μπο-
ρούν να αναθέσουν σε επισκόπους να επιλέξουν τις ομιλίες. 
Τα τεύχη των περιοδικών για τη συνέλευση περιέχουν περαι-
τέρω οδηγίες.

   ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ).  Το 
θέμα για αυτήν τη συγκέντρωση προσδιορίζεται από την 
επισκοπική ηγεσία, για να ανταποκρίνεται στις τοπικές 
ανάγκες. Αυτήν την Κυριακή η απαρτία πρεσβυτέρων και η 
ομάδα αρχιερέων μπορούν να συγκεντρωθούν ξεχωριστά ή 
μαζί ή μπορούν να συγκεντρωθούν μαζί με την Ανακουφι-
στική Εταιρεία.
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    Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες
  Οι απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης συγκεντρώνονται 
κανονικώς ξεχωριστά για συγκεντρώσεις απαρτίας και για 
διδασκαλία την Κυριακή. Εντούτοις, μπορούν να είναι μαζί, 
όταν λίγοι νέοι άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης – ζουν στη 
μονάδα. Οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν για τα 
μαθήματα των Νέων Γυναικών. Οι νέοι άνδρες της Ααρωνι-
κής Ιεροσύνης και οι νέες γυναίκες μπορούν να συγκεντρώ-
νονται περιστασιακώς μαζί για τα μαθήματα Κυριακής υπό 
την διεύθυνσιν του επισκόπου.

  Οι Νέοι Άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης και οι νέες γυναίκες 
διδάσκονται από τα εγχειρίδια που καταγράφονται στις σελί-
δες  2  και  4 . Οι ηγέτες μπορούν να προσκαλέσουν τους νέους 
να βοηθήσουν στη διδασκαλία τμημάτων από τα μαθήματα.

    Προκαταρκτική
  Οι ηγέτες θα πρέπει να κατατάσσουν τα παιδιά στις τάξεις της 
Προκαταρκτικής σύμφωνα με την ηλικία τους την 1η Ιανουα-
ρίου. Αν υπάρχει επαρκής αριθμός παιδιών, θα πρέπει να οργα-
νωθεί μία ξεχωριστή τάξη για κάθε ηλικιακή ομάδα. Εκεί όπου 
οι τάξεις ή οι διδάσκαλοι είναι περιορισμένου αριθμού, παιδιά 
διαφορετικής ηλικίας μπορούν να συγκεντρωθούν μαζί.

  Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει τάξη νηπιακού 
τμήματος για παιδιά, όταν αυτά γίνουν 18 μηνών. Η εγγραφή 
των παιδιών σε αυτήν την τάξη είναι επιλογή των γονέων. 
Παιδιά που είναι 2 ετών την 1η Ιανουαρίου συνεχίζουν στην 
τάξη του νηπιακού τμήματος μέχρι το τέλος του 2011. Παιδιά 
που είναι 3 ετών την 1η Ιανουαρίου παρευρίσκονται στην 
τάξη των Ηλιαχτίδων ή τη μικρότερη ηνωμένη τάξη.

  Τα παιδιά διδάσκονται από τα εγχειρίδια που υποδεικνύονται 
στα διαγράμματα στις σελίδες  2  και  5 .

  Όπου ενδείκνυται, τα μικρότερα παιδιά συμμετέχουν στην 
περίοδο ανταλλαγής της Προκαταρκτικής, ενώ τα μεγαλύ-
τερα παιδιά παρακολουθούν την τάξη. Μέχρι το ήμισυ στην 
Προκαταρκτική, οι δυο ομάδες αλλάζουν θέσεις. Όπου ο 
αριθμός είναι μικρός, οι δύο ομάδες μπορούν να συγκεντρώ-
νονται μαζί. Αν οι δύο ομάδες συγκεντρώνονται ξεχωριστά, 
η περίοδος ανταλλαγής για τα μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει 
να διεξάγεται την ίδια ώρα με την τάξη της Ααρωνικής Ιερο-
σύνης και των Νέων Γυναικών.

  Τα παιδιά που γίνονται 12 ετών κατά τη διάρκεια του έτους 
συνεχίζουν να παρευρίσκονται στην τάξη της Προκαταρκτι-
κής μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο. Εντούτοις, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου ανταλλαγής της Προκαταρκτικής αρχί-
ζουν να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση απαρτίας της 
Ααρωνικής Ιεροσύνης ή στην τάξη των Νέων Γυναικών.

    Σχολείο Κυριακής
  Το Σχολείο Κυριακής είναι για μέλη που είναι 12 ετών και 
μεγαλύτερα την 1η Ιανουαρίου. Τα παιδιά που γίνονται 12 
ετών κατά τη διάρκεια του έτους παραμένουν στην τάξη της 
Προκαταρκτικής κατά τη διάρκεια του Σχολείου Κυριακής.

  Αν υπάρχει αρκετός αριθμός νέων, θα πρέπει να οργανωθούν 
ξεχωριστές τάξεις για κάθε ηλικιακή ομάδα. Εκεί όπου υπάρ-
χουν λίγοι νέοι ή ο αριθμός των αιθουσών ή των διδασκάλων 
είναι περιορισμένος, νέοι διαφορετικής ηλικίας μπορούν να 
συγκεντρωθούν μαζί.

  Τα μαθήματα του Σχολείου Κυριακής και οι πηγές για τη 
διδασκαλία τους υποδεικνύονται στα διαγράμματα, στις 
σελίδες  3  και  5 .

    Προαιρετικά μαθήματα
  Για πληροφορίες σχετικώς με τα προαιρετικά μαθήματα, 
βλέπε τα διαγράμματα στις σελίδες  3  και  5 . Αυτά τα μαθή-
ματα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες, υπό την διεύθυνσιν 
της επισκοπικής ηγεσίας. Γίνονται σε ώρες που βολεύουν 
τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας του 
Σχολείου Κυριακής.

    Μέλη με αναπηρίες
  Οι ηγέτες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μέλη, τα οποία 
έχουν αναπηρίες, γνωρίζουν το υλικό του προγράμματος 
μαθημάτων της Εκκλησίας που έχει προσαρμοσθεί στις 
ανάγκες τους. Για πληροφορίες σχετικώς με αυτό το υλικό, 
επικοινωνήστε με το κέντρο διανομής που εξυπηρετεί τη 
μονάδα σας. Χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στο 
 www.disabilities.lds.org .
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Βελτίωση διδασκάλων
Οι ηγέτες της ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων 
είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της διδασκαλίας στις 
οργανώσεις τους. Προσανατολίζουν νέους διδασκάλους και 
παρέχουν συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη. Τα μέλη της 
προεδρίας του Σχολείου Κυριακής τομέως βοηθούν στις προ-
σπάθειες βελτιώσεως διδασκάλου. Βοηθούν τους ηγέτες της 
ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων, ώστε να προσα-
νατολίσουν, να εκπαιδεύσουν και να παράσχουν συνεχή υπο-
στήριξη στους διδασκάλους. Μέλη των συμβουλίων τομέως 
συνέρχονται τακτικώς για τρόπους βελτιώσεως της διδασκα-
λίας και της μαθήσεως του ευαγγελίου.

Το Teaching, No Greater Call (36123) είναι η πηγή για βελ-
τίωση διδασκάλων. Σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμο 
αυτό το βιβλίο, οι μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον 
Οδηγό διδασκαλίας (34595).

Υλικό για το σπίτι
Ο επίσκοπος και οι ηγέτες τομέως θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι όλα τα μέλη είναι εξοικειωμένα και έχουν πρόσβαση στο 
ακόλουθο υλικό καθώς διατίθεται στην κατάλληλη γλώσσα:

Γραφές

Περιοδικά της Εκκλησίας

Ύμνοι (31243)

Η οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον 
κόσμο (35602 133)

Ο Ζωντανός Χριστός: Η μαρτυρία των Αποστόλων 
(36299 133)

Οικογενειακός οδηγός (31180 133)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο (06048 090)

Αληθινοί στην πίστη: Μία παραπομπή στις γραφές 
(36863 133)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

All Is Safely Gathered In: Family Finances (04007)

Προετοιμάστε καθετί χρήσιμο: Αποθήκευση τροφίμων 
στο σπίτι για την οικογένεια (04008 133)

Για να αποκτήσετε αυτό το υλικό, πηγαίνετε στο  
www.ldscatalog.com στο Διαδίκτυο ή επικοινωνήστε με το 
κέντρο διανομής που εξυπηρετεί τη μονάδα σας. Πολλές από 
αυτές τις πηγές είναι επίσης διαθέσιμες για παρακολούθηση, 
ακρόαση ή καταβίβαση στο www.GospelLibrary.lds.org.
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