
Mācību pieredzes sekmēšana:  
vispārējie izvēles kursi

Norādījumi skolotājam
Mācību pieredzes sekmēšanu var izmantot jebkurā institūta kursā, ja tas nav pamatkurss. Tajā ir jautājumi, kas nozīmīgā 
veidā papildina uzdoto lasāmvielu un piedalīšanos stundās. Tas, ka aicinām studentus un palīdzam viņiem studēt, pielietot 
un pierakstīt principus un doktrīnu, un dalīties tajā, var savukārt viņiem palīdzēt nostiprināt savu liecību un padziļināt savu 
pievēršanu.

Lai apgūtu to, kā izmantot mācību pieredzes sekmēšanas jautājumus, noskatieties mācību video „How to Use the 
Elevate Learning Experience Questions” (Kā izmantot mācību pieredzes sekmēšanas jautājumus; 4:30).

Šis video ir pieejams tiešsaistē lds. org/ go/ 454 un Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē.

Saskaņā ar jūsu norādījumiem, studenti sniedz atbildes uz trīs no septiņiem jautājumiem, kas atrodami studentu norādī-
jumu lapā. Studentu atbildēm ir jāpamatojas galvenokārt uz to, ko viņi ir studējuši un pielietojuši kursa laikā. Lai arī dažas 
detaļas, pielietojot mācību pieredzes sekmēšanas uzdevumus, var prasīt pielāgojumus atkarībā no klases vai atsevišķiem 
studentiem, tālāk dotie soļi palīdzēs jums un jūsu studentiem gūt veiksmīgu pieredzi.

 1. Sagatavojieties
Pirms kursa sākuma pārskatiet jautājumus un izveidojiet plānu mācību pieredzes sekmēšanas pārraudzīšanai. Jūs 
varat sagatavoties, nosakot to, kā pasniegt jautājumus audzēkņiem un paskaidrot to, kas no viņiem tiks sagaidīts 
mācību pieredzes sekmēšanā, piemēram, datumus studentu atbilžu pārskatīšanai un iesniegšanai, atbilžu vēlamo 
garumu un formātu. Jums būtu ieteicams pārskatīt katru no trīs studentu atbildēm trīs atsevišķos laikos pēc jūsu 
izvēles kursa laikā.

 2. Pārraugiet jautājumus
Kursa sākumā katram studentam iedodiet jautājumu eksemplāru, kas atrodams studentu norādījumu lapā. Tas 
dos studentiem pietiekami laika jautājumu studēšanai, pielietošanai un savu atbilžu pierakstīšanai visa semestra 
laikā. Palīdziet viņiem saprast mācību pieredzes sekmēšanas nolūku. Nepārprotami paskaidrojiet, ko sagaidāt no 
studentu atbildēm, tostarp nosakiet datumus atbilžu pārskatīšanai un iesniegšanai.

 3. Pārbaudiet uzdotā izpildi
Visa kursa laikā pastāvīgi mudiniet visus studentus un palīdziet viņiem darbā ar mācību pieredzes sekmēšanas 
uzdevuma izpildi. Atrodiet veidus, kā jautājumus sasaistīt ar mācību saturu vai integrēt tos stundas aktivitātēs. 
Jūs varat lūgt studentiem rakstīt atbildes gan klasē, gan ārpus klases nodarbībām.

 4. Pārskatiet un rediģējiet
Kad esat ieplānojuši pārskatīšanu, aiciniet studentus un atgādiniet viņiem tajā dienā paņemt savas atbildes uz norā-
dīto jautājumu (- iem) līdzi uz stundu. Savās atbildēs aiciniet viņus paskaidrot to, ko viņi mācību kursā ir apguvuši un 
ko no tā pielietojuši, tad arī tajā dalīties un par to liecināt. Studentiem varētu būt lietderīgi pārskatīt citam cita darbu 
pa pāriem vai mazās grupās. Varat aicināt studentus pēc vajadzības rediģēt savas atbildes, pirms to iesniegšanas.

 5. Iesniedziet
Studenti paveic mācību pieredzes sekmēšanas uzdevumu, iesniedzot atbildes uz visiem trīs jautājumiem, saska-
ņā ar to, kā jūs esat noteikuši. Lai arī jūsu atsauksmes par studentu sniegtajām atbildēm ir gaidītas, tās nav obligātas. 
Ierakstiet informāciju WISE sekmju žurnālā par tiem studentiem, kas iesnieguši savas atbildes.

Piezīme! Pārliecinieties, ka studentiem ar īpašām vajadzībām, invaliditāti vai veselības problēmām ir nepieciešamās 
papildu ērtības, lai piedalītos šajā novērtējumā — līdzvērtīgi saviem klasesbiedriem. Dažas papildu ērtības varētu būt: 
materiālu nodrošināšana lielu izdruku vai audio ierakstu veidā, atļauja studentiem atbildēt uz jautājumiem ar citu palī-
dzību, atļauja iesniegt vārdiskas, nevis rakstiskas atbildes vai atļauja viņiem nodiktēt savas atbildes rakstvedim vai audio 
ierakstītājam. Apmeklējiet vietni lds. org/ topics/ disability, lai atrastu vispārēju informāciju par to, kā palīdzēt personām 
ar invaliditāti.

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


Mācību pieredzes sekmēšana:  
vispārējie izvēles kursi

Norādījumi studentiem
Šis mācību pieredzes sekmēšanas uzdevums sastāv no jautājumu kopas, kas zīmīgi papildina jūsu piedalīšanos stundās 
un uzdotās lasāmvielas studēšanu. Tas, ka visa kursa laikā rakstīsiet atbildes uz šiem jautājumiem, studējot, pielietojot 
un pierakstot principus un doktrīnu un daloties tajā, palīdzēs jums nostiprināt savu liecību un padziļināt savu pievērša-
nu Jēzus Kristus evaņģēlijam.

Pamatojoties uz doktrīnu, principiem un informāciju, ko esat studējuši un pielietojuši šī kursa laikā, atbildiet uz TRĪS no 
septiņiem tālāk dotajiem jautājumiem. (Jūsu skolotājs var nozīmēt konkrētus jautājumus.) Veidojot savu atbildi, apdomājiet 
ierosinājumus tālāk dotajā sadaļā „Atbilde”. Esiet gatavi pastāstīt to, ko esat studējuši un pielietojuši, atnesot savas atbildes 
uz stundu pārskatīšanai tajos datumos, ko noteicis skolotājs.

 1. Kā jūs esat labāk iepazinuši savu Tēvu debesīs?
 2. Kas jums ir palīdzējis pilnīgāk saprast Jēzu Kristu un Viņa Izpirkšanu un paļauties uz to?
 3. Kā ir augusi jūsu liecība par evaņģēlija Atjaunošanu?
 4. Kas jums ir palīdzējis pilnīgāk kvalificēties tempļa svētībām?
 5. Kādi patiesi principi no šī kursa ir svētījuši jūsu dzīvi?
 6. Kā jūs esat stiprinājuši savu liecību par - - - - - - - - - - - - - - - ? (Skolotājs pateiks principu vai doktrīnu, 

 papildinot šo jautājumu.)
 7. Kā ir uzlabojusies jūsu dzīve, pateicoties tam, ka esat padziļinājuši savu sapratni par - - - - - - - - - - - - - - - ? 

(Izvēlieties VIENU no tālāk dotajiem doktrinārajiem tematiem.)
 A) Dievība

 B) Pestīšanas iecere

 C) Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana

 D) Evaņģēlija atjaunošana

 E) Pravieši un atklāsme

 F) Priesterība un priesterības atslēgas

 G) Priekšraksti un derības

 H) Laulība un ģimene

 I) Baušļi

Atbilde
Jūs varat katrā atbildē iekļaut tālāk dotos elementus:

• Nosakiet doktrīnu, kas jums ir kļuvusi nozīmīgāka, pateicoties jūsu dalībai šajā kursā.
• Paskaidrojiet doktrīnu saviem vārdiem, lietojot jūsu izvēlētas Svēto Rakstu rakstvietas 

vai mūsdienu  praviešu vārdus.
• Dalieties pieredzē, kad jūs nesen esat sajutuši šīs doktrīnas spēku savā dzīvē.
• Dalieties tajā, kā šī pieredze ir padziļinājusi jūsu pievēršanu Kristus evaņģēlijam.

Piezīme! Ja jums ir īpašas vajadzības, invaliditāte vai veselības problēmas, vērsieties pie sava skolotāja, lai viņš (- a) varētu 
nodrošināt papildu ērtības, kas palīdzēs jums veikt šo mācību pieredzes sekmēšanas uzdevumu.
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