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Nurodymai dėl 2011 m. 
mokymo programoſ 

Šiuose nurodymuose išvardintos mokymo priemonės, 
kurias reikia naudoti sekmadieninėse pamokose 2011 
metais, nurodymai, kaip organizuoti sekmadienio 
kvorumus ir klases bei bažnytinės literatūros, kurią 
galima naudoti namuose, sąrašas. 
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 Paskirstymas
   KUOLE:  šiuos nurodymus kuolo prezidentai turėtų 
išdalinti kuolo vadovams pagal poreikius.

   APYLINKĖJE:  šiuos nurodymus vyskupai ir skyrių 
prezidentai turėtų išdalinti vyskupijos nariams, rašti
ninkams, Melchizedeko kunigijos vadovams, pagalbi
nių organizacijų prezidentūroms ir kitiems apylinkės 
vadovams pagal poreikius.

  Kuolo ir apylinkės tarybos kiekvienais metais turėtų 
peržiūrėti šį leidinį. 
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2011 metų bendroji mokymo programa
Pagal ją mokoma ten, kur Bažnyčia yra įsitvirtinusi

Organizacija Vadovėliai ir kitos priemonės

Melchizedeko kunigija ir 
Paramos bendrija

1-as sekmadienis
Raštai; Bažnyčios žurnalai; Kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovų vadovėlis 
(31178 156); Pasaulinio vadovų mokymo susirinkimų leidiniai; Šeimos vadovėlis 
(31180 156) ir kitos Bažnyčios patvirtintos priemonės

2-as ir 3-čias sekmadieniai
Naujasis Evangelijos principų leidimas (06195 156), iš kurio jau mokėmės 2010 
metais. Šį vadovėlį laikinai naudosime vietoj Bažnyčios prezidentų mokymų knygų. 
Pamokas reikia vesti tokia tvarka, kokia jos pateiktos vadovėlyje.

4-as sekmadienis
Mokymai mūsų laikams: kalbos iš visuotinių konferencijų; žr. p.6

5-as sekmadienis
Temas ir Bažnyčios patvirtintas priemones parenka vyskupija.

Aarono kunigija ir 
 Merginų organizacija

Aaronic Priesthood Manual 3 (34822) ir Aaronic Priesthood Resource Guide 2011 
(08659)
Young Women Manual 3 (34825) ir Young Women Resource Guide 2011 
(08660)

Kiti šaltiniai: Raštai; Bažnyčios žurnalai; Įvykdysiu savo pareigą Dievui. Aarono 
kunigijos vadovėlis (06746 156); Merginų asmeninio tobulėjimo programa 
(36035 156); Jaunimo stiprybės vardan (36550 156) ir Ištikimi tikėjimui (36863).

Pradinukai nuo 1,5 iki 2 metų (lopšelinukai)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

nuo 3 iki 11 metų (bendravimo valandėlės)
2011 m. bendravimo valandėlių planas. Žinau, kad Raštai yra tiesa (08635 156)

3 metų (spindulėlių klasė)
Pradinukų pamokos 1. Dievo vaikas aš (34969)

nuo 4 iki 7 metų (pkt 4, 5, 6 ir 7 klasės)
Pradinukų pamokos 3. Pasirink tiesą, B (34499)

nuo 8 iki 11 metų (šaunuolių 8, 9, 10 ir 11 klasės)
Pradinukų pamokos 7. Naujasis Testamentas (34604 156)

Kitos priemonės visoms pamokoms: Bažnyčios žurnalai; iliustruotos Raštų skaitinių 
knygos; Evangelijos paveikslų knyga (06048 090); Children’s Songbook (35395) 
ir vaizdinės priemonės–karpiniai (rinkiniai 1–10).

Nauja
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Organizacija Vadovėliai ir kitos priemonės

Sekmadieninė mokykla nuo 12 iki 13 metų
The Presidents of the Church Teacher’s Manual (31382)

nuo 14 iki 18 metų
Naujojo Testamento Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35681)
New Testament Class Member Study Guide (35682)

 suaugusieji
Naujojo Testamento Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35681)
New Testament Class Member Study Guide (35682)

 suaugusieji
Naujasis Evangelijos principų leidimas (06195 156). Šis kursas skirtas besidomin-
tiesiems, naujiems nariams, į aktyvią narystę grįžtantiems nariams ir kitiems, kuriems 
reikia mokytis Evangelijos pagrindų. Mokytojas, atsižvelgdamas į klasės narių porei-
kius, pats parenka pamokų eiliškumą.

Pasirinktiniai kursai Vadovėliai ir kitos priemonės

Evangelijos mokymas Teaching, No Greater Call (36123), p. 185–239
(12 savaičių)

Santuoka ir šeimos santykiai Santuoka ir šeimos santykiai. Mokytojo vadovėlis (35865 156)
Santuoka ir šeimos santykiai. Kurso klausytojo vadovėlis (36357 156)
(16 savaičių)

Šventykla ir šeimos istorija Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

Pasiruošimas šventyklai Apdovanotas iš aukštybių. Pasiruošimo šventyklai seminaras. Mokytojo vadovėlis 
(36854 156)
Ruoškimės įžengti į šventąją šventyklą (36793 156)
(7 savaitės)

Ne visi šioje lentelėje surašyti leidiniai yra išversti į visas kalbas, kuriomis mokoma pagal bendrąją 
mokymo programą. Pradėkite jais naudotis, kai tik jie bus išleisti jūsų kalba. Norėdami sužinoti, ar šie 
leidiniai išversti į jūsų kalbą, susisiekite su paskirstymo centru.
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Organizacija Vadovėliai ir kitos priemonės

Melchizedeko kunigija ir 
Paramos bendrija

1-as sekmadienis
Raštai; Bažnyčios žurnalai; Kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovų vadovėlis 
(31178 156); Šeimos vadovėlis (31180 156) ir kitos Bažnyčios patvirtintos priemonės

2-as ir 3-čias sekmadieniai
Naujasis Evangelijos principų leidimas (06195 156), iš kurio jau mokėmės 2010 m. 
Jei šio vadovėlio nėra, galite naudoti ankstesnį Evangelijos principų (31110) leidimą. 
Jeigu ir jo nėra, galite naudoti Evanglijos pagrindų (31129) vadovėlį. Pamokas reikia 
vesti tokia tvarka, kokia jos pateiktos vadovėlyje.

4-as sekmadienis
Mokymų mūsų laikams pamokos vedamos naudojantis naujausios visuotinės kon-
ferencijos kalbomis, išspausdintomis  Ensign arba  Liahona žurnaluose (kaip parinkti 
kalbas žr. šio leidinio p. 6). Jei šių žurnalų jūsų kalba nėra, galite naudoti Pirmosios 
Prezidentūros ir Lankomojo mokymo žinias.

5-as sekmadienis
Temas ir Bažnyčios patvirtintas priemones parenka skyriaus prezidentūra

Aarono kunigija ir 
 Merginų organizacija

1-as, 4-as ir 5-as sekmadieniai
Aarono kunigystė 1 (34820) arba Merginų Organizacija 1 (34823). Per 2 metus 
pamokas veskite tokia tvarka, kokia jos pateikiamos vadovėliuose, tada kartokite šį 
kursą. Jeigu neturite vadovėlių Aarono kunigystė 1 ir Merginų organizacija 1, 1-ą, 
4-ą ir 5-ą sekmadienius naudokite vadovėlius Kunigystės pareigos ir palaiminimai ir 
Pastarųjų dienų šventųjų moteris.

2-as ir 3-čias sekmadieniai
Kunigystės pareigos ir palaiminimai, B dalis (31112 156) arba Pastarųjų dienų 
šventoji moteris, B dalis (31114)

Kiti šaltiniai: Raštai; Bažnyčios žurnalai; Įvykdysiu savo pareigą Dievui. Aarono kunigi-
jos vadovėlis (06746 156); Merginų asmeninio tobulėjimo programa (36035 156); 
Jaunimo stiprybės vardan (36550 156) ir Ištikimi tikėjimui (36863 156).

2011 metų pagrindų mokymo programa
Pagal ją mokoma mažuose padaliniuose arba ten, kur nėra bendrosios  
mokymo programos mokymo priemonių.
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Organizacija Vadovėliai ir kitos priemonės

Pradinukai nuo 1,5 iki 2 metų (lopšelinukai)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

nuo 3 iki 11 metų (bendravimo valandėlės)
2011 m. bendravimo valandėlių planas. Žinau, kad Raštai yra tiesa (08635 156)

3 metų
Pradinukų pamokos 1. Dievo vaikas aš (34969)

nuo 4 iki 7 metų
Pradinukų pamokos 3. Pasirink tiesą, B (34499)

nuo 8 iki 11 metų
Pradinukų pamokos 7. Naujasis Testamentas (34604 156)

Kitos priemonės visoms pamokoms: Bažnyčios žurnalai; iliustruotos Raštų skaitinių 
knygos; Evangelijos paveikslų knyga (06048 090); Children’s Songbook (35395) 
ir vaizdinės priemonės–karpiniai (rinkiniai 1–10).

Sekmadieninė mokykla nuo 12 iki 13 metų
Naujojo Testamento Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35681)

 suaugusieji
Naujojo Testamento Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35681)

 suaugusieji
Naujas Evangelijos principų leidimas (06195 156). Jei šio leidimo nėra, naudokite 
ankstesnį Evangelijos principų leidimą (31110). Jeigu ir jo nėra, naudokite Evangelijos 
pagrindų vadovėlį (31129). Šis kursas skirtas besidomintiesiems, naujiems nariams, 
į aktyvią narystę grįžtantiems nariams ir kitiems, kuriems reikia mokytis Evangeli-
jos pagrindų. Mokytojas, atsižvelgdamas į klasės narių poreikius, pats parenka 
pamokų eiliškumą.

Pasirinktiniai kursai Vadovėliai ir kitos priemonės

Evangelijos mokymas Teaching, No Greater Call (36123), p. 185–239 (12 savaičių). Jei šio vadovėlio 
nėra, naudokite Mokytojo vadovėlį (34595), p. 21–22 (8 savaitės).

Santuoka ir šeimos santykiai Santuoka ir šeimos santykiai. Mokytojo vadovėlis (35865 156)
Santuoka ir šeimos santykiai. Kurso klausytojo vadovėlis (36357 156)
(16 savaičių)

Ne visi šioje lentelėje surašyti leidiniai yra išversti į visas kalbas, kuriomis mokoma pagal pagrindų 
mokymo programą. Pradėkite jais naudotis, kai tik jie bus išleisti jūsų kalba. Norėdami sužinoti, ar šie 
leidiniai išversti į jūsų kalbą, susisiekite su paskirstymo centru.

Naujas
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    Nurodymai sekmadieniniams kvorumams 
ir klasėms
  Visame pasaulyje mokymo metai prasideda sausio 1ąją. 
Organizuodami kunigijos kvorumus ir sekmadienines 
klases, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

   Melchizedeko kunigija ir Paramos bendrija
  Beveik visais sekmadieniais Melchizedeko kunigijos 
broliai ir Paramos bendrijos seserys renkasi atskirai, bet 
studijuoja tas pačias temas ir naudoja tą pačią literatūrą.

    Pirmas sekmadienis. Vyresniųjų kvorumo, aukštųjų 
kunigų ir Paramos bendrijos vadovai šią pamoką savo 
organizacijai planuoja atskirai. Tam jie gali naudoti pir
majam sekmadieniui rekomenduojamas priemones, 
išvardintas  2  ir  4  puslapiuose.

  Pirmą sekmadienį moko vyresniųjų kvorumo prezidentū
ros narys arba aukštųjų kunigų grupės vadovybės narys. 
Kvorumo ir grupės vadovai praveda šį susirinkimą, kad 
padėtų broliams aktyviai vykdyti savo kunigystės parei
gas. Galima mokyti tokiomis temomis: namų mokymas, 
kunigystės apeigos ir palaiminimų suteikimas, santuokų 
ir šeimų stiprinimas, tarnavimas, misionieriškas darbas, 
narių aktyvinimas, dvasinė ir materialinė gerovė, šven
tykla ir šeimos istorijos darbas. Kvorumo ir grupės vado
vai per šią pamoką taip pat gali planuoti, kaip padėti 
kitiems, paskirstyti užduotis ir gauti ataskaitas apie 
ankstesnių pavedimų įvykdymą.

  Pirmą sekmadienį moko apylinkės Paramos bendrijos 
prezidentūros narė. Ji naudojasi Raštais ir patvirtinta 

Bažnyčios literatūra. Paramos bendrijos vadovės pra
veda šį susirinkimą, kad mokytų Evangelijos doktrinų 
ir padėtų seserims aktyviai dalyvauti Paramos bendrijos 
darbe. Galima mokyti tokiomis temomis: moterų vaid
muo ir atsakomybės Evangelija grįstame gyvenime, san
tuokų ir šeimų stiprinimas, lankomasis mokymas, tar
nystė, misionieriškas darbas, narių aktyvinimas, dvasinė 
ir materialinė gerovė, šventykla ir šeimos istorijos darbas. 
Galima skirti laiko seserims išsakyti savo  liudijimus.

   ANTRAS IR TREČIAS SEKMADIENIAI.  Melchizedeko 
kunigijos broliai ir Paramos bendrijos seserys mokosi iš 
naujojo  Evangelijos principų  vadovėlio. Šį vadovėlį lai
kinai naudosime vietoje  Bažnyčios prezidentų mokymų
knygų. Pamokas gali vesti kvorumo, grupės ar Para
mos bendrijos vadovai ar įšventinti mokytojai. Papras
tai pamokos vedamos tokia tvarka, kokia jos pateiktos 
vadovėlyje.

  Vyresniųjų kvorumo, aukštųjų kunigų grupės ir Para
mos bendrijos vadovai turi įsitikinti, kad visi 18 metų ir 
vyresni nariai asmeninėms studijoms gavo naująjį  Evan-
gelijos principų  vadovėlį. Vadovai turi raginti dalyvius 
savo vadovėlius atsinešti į pamoką.

  Jeigu kuolo konferencijos ar kitų susirinkimų laikas susi
kerta su konkrečios pamokos laiku, kuolo prezidentai ir 
vyskupai nusprendžia, ar tą pamoką reikėtų mokyti kitą 
sekmadienį.

   KETVIRTAS SEKMADIENIS – MOKYMAI MŪSŲ LAI
KAMS.  Mokoma naudojantis paskutinės visuotinės kon
ferencijos kalbomis, išspausdintomis žurnaluose   Ensign
arba   Liahona.  Šias kalbas taip pat galima rasti internete 
(įvairiomis kalbomis) adresu  www.conference.lds.org . 
Pamokas gali vesti vadovai arba įšventinti kvorumo, 
grupės ar Paramos bendrijos mokytojai. Kurias kalbas 
naudoti, gali parinkti kuolo prezidentai arba jie gali tai 
pavesti vyskupams. Minėtų žurnalų konferencijai skir
tuose numeriuose pateikti papildomi nurodymai.

   PENKTAS SEKMADIENIS ( JEI TOKS IŠPUOLA).  Šio 
sekmadienio pamokos temą, atsižvelgdama į padalinio 
poreikius, parenka vyskupija. Šį sekmadienį vyresniųjų 
kvorumas ir aukštųjų kunigų grupė gali rinktis atskirai 
arba kartu, arba mokytis kartu su Paramos bendrija.
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    Aarono kunigija ir Merginų organizacija
  Aarono kunigijos kvorumai sekmadieniniams kvo
rumų susirinkimams įprastai renkasi atskirai. Tačiau, jei 
padalinyje yra nedaug Aarono kunigijos amžiaus jaunuo
lių, tokie kvorumai gali būti apjungiami. Tas pats taiky
tina ir Merginų organizacijai. Vyskupui leidus, vaikinai iš 
Aarono kunigijos ir merginos retkarčiais gali susirinkti 
kartu bendrai sekmadieninei pamokai.

  Aarono kunigijos vaikinai ir merginos mokomi iš vado
vėlių, nurodytų  2  ir  4  puslapiuose. Vadovai gali pakviesti 
jaunuolius padėti mokyti kai kurių pamokos dalių.

    Pradinukai
  Vadovai turėtų suskirstyti vaikus į Pradinukų klases, 
atsižvelgdami į jų amžių sausio 1 dieną. Jei vaikų yra 
pakankamai, turėtų būti formuojamos atskiros vaikų 
klasės pagal amžiaus grupes. Ten, kur trūksta vaikų arba 
mokytojų, skirtingo amžiaus vaikai gali rinktis kartu.

  Kur įmanoma, vaikams nuo 1,5 metų turėtų veikti lopše
linukų klasė. Gimdytojai patys turėtų nuspręsti, ar vesti 
savo vaikus į šią klasę. Vaikai, kuriems sausio 1ąją yra 2 
metai, iki 2011 metų pabaigos lanko lopšelinukų klasę. 
Vaikai, kuriems sausio 1ąją yra 3 metai, lanko Spindulė
lių klasę arba jungtinę mažiausiųjų klasę.

  Vaikai mokomi iš vadovėlių, nurodytų  2  ir  5  puslapiuose 
pateiktose lentelėse.

  Kur tinka, kol vyresni vaikai dalyvauja pamokoje, mažes
nieji turėtų dalyvauti Pradinukų organizacijos bendra
vimo valandėlėje. Pradinukų susirinkimo laikui įpusė
jus, šios dvi grupės susikeičia vietomis. Ten, kur vaikų 
yra mažai, abi grupės gali susirinkti kartu. Jeigu grupės 
renkasi atskirai, tai vyresniems vaikams skirta bendra
vimo valandėlė turi būti rengiama tuomet, kai vyksta 
Aarono kunigijos ir Merginų organizacijos pamokos.

  Vaikai, kuriems tais metais sukanka 12 metų, iki kito 
sausio toliau lanko Pradinukų organizaciją. Tačiau, 
vykstant Pradinukų bendravimo valandėlėms, jie pra
deda lankyti Aarono kunigijos kvorumą arba Merginų 
organizacijos klasę.

    Sekmadieninė mokykla
  Sekmadieninę mokyklą lanko nariai, kuriems sausio 1 
dieną yra 12 ar daugiau metų. Vaikai, kuriems tais metais 
sukanka 12 metų, sekmadieninės mokyklos metu toliau 
lanko Pradinukų pamokas.

  Ten, kur yra pakankamai jaunimo, galima suformuoti 
kelias skirtingo amžiaus grupių klases. Ten, kur jaunimo 
yra nedaug arba trūksta mokymo patalpų ar mokytojų, 
skirtingo amžiaus jaunimą galima apjungti kartu.

  Sekmadieninės mokyklos kursai ir jiems skirtos mokymo 
priemonės yra išvardintos  3  ir  5  puslapiuose pateiktose 
lentelėse.

    Pasirinktiniai kursai
  Informaciją apie pasirinktinius kursus rasite  3  ir  5  pus
lapiuose pateiktose lentelėse. Šie kursai vedami pagal 
poreikį, ir jiems vadovauja vyskupija. Šiuos kursus 
galima vesti dalyviams patogiu laiku, netgi sekmadieni
nės mokyklos metu.

    Nariai su negalia
  Vadovai turėtų pasirūpinti, kad neįgalūs nariai būtų 
susipažinę su jų poreikiams pritaikytomis Bažnyčios 
mokymo priemonėmis. Informaciją apie tokias priemo
nes gausite susisiekę su jūsų padalinį aptarnaujančiu 
paskirstymo centru. Naudingos informacijos taip pat 
galite rasti internete, adresu  www.disabilities.lds.org .
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Mokytojų tobulinimas
Kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovai yra atsa
kingi už jų organizacijose vykstančio mokymo kokybę. 
Jie supažindina naujus mokytojus su mokymo esme, 
pataria jiems mokymo procese ir kitaip jiems padeda. 
Apylinkės sekmadieninės mokyklos prezidentūros 
nariai taip pat padeda tobulėti mokytojams. Jie padeda 
kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovams supažin
dinti, apmokyti ir kitaip padėti mokytojams. Apylinkės 
tarybų nariai reguliariai tariasi, kaip pagerinti Evangeli
jos mokymo ir mokymosi kokybę.

Teaching, No Greater Call (36123) yra priemonė, skirta 
mokytojų tobulinimui. Padaliniuose, kuriuose šios prie
monės nėra, naudokite Mokytojų vadovėlį (34595).

Literatūra namams
Vyskupas ir apylinkės vadovai turėtų pasirūpinti, kad 
visi nariai žinotų apie šią literatūrą ir galėtų ja naudotis, 
kai ji išleidžiama jų kalba:

Raštai

Bažnyčios žurnalai

Giesmės ir vaikų dainos (33438 156)

Šeima. Pareiškimas pasauliui (35602 156)

Gyvasis Kristus. Apaštalų liudijimas (36299 156)

Šeimos vadovėlis (31180 156)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Evangelijos paveikslų knyga (06048)

Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinynas (36863 156)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

Paruoškite visa, kas reikalinga. Šeimos finansai 
(04007 156)

Paruoškite visa, kas reikalinga. Šeimos atsargos 
(04008 156)

Šią literatūrą galite įsigyti internetu, adresu www.ldscat
alog.com arba susisiekę su jūsų padalinį aptarnaujančiu 
paskirstymo centru. Didžiąją šios literatūros dalį taip pat 
galite peržiūrėti, pasiklausyti ar parsisiųsti į savo kompiu
terį iš www.GospelLibrary.lds.org.
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