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Øvadas

·is vadovòlis skirtas tòvams,
vadovams ir mokytojams. J∞ galima
naudoti kaip priemon´ tobulinti savo,
kaip mokytojo, ∞gdÏius. Pagal ‰∞
vadovòl∞ galima dòstyti Evangelijos
pagrind˜ kursà ir vesti mokytoj˜ tobu-
linimosi susirinkimus (Ïr. p. 21–22.).

Vie‰pats sakò:

„Ir a‰ duodu jums ∞sakymà mokyti
vienas kità karalystòs doktrinos.

Mokykite stropiai, ir mano malonò
bus su jumis, kad btumòte tobuliau
i‰mokyti teorijos, princip˜, doktrinos,
Evangelijos ∞statymo, visko, kas susij´
su Dievo karalyste, kas jums reika-
linga suprasti.“ (DS 88:77–78.)

Pagrindinò ‰io darbo vieta turi bti
namai. Mokymas ir mokymasis,
kuris vyksta BaÏnyãioje, stiprina
namus. Visi turime mokytoj˜ parei-
gas kasdieniuose santykiuose su kai-
mynais ir bendradarbiais. Mokome
kaip tòvai, sns, dukterys, vyrai,

Ïmonos, broliai ir seserys. Mokome
kaip BaÏnyãios vadovai, sekmadieni-
nòs mokyklos mokytojai, nam˜
mokytojai ir lankanãios mokytojos.
Taip pat mokome kaip bendradar-
biai, kaimynai ir draugai. Kartais
mokome ÏodÏiais ir liudijimais, o dar
daÏniau mokome pavyzdÏiu.

Ant Galilòjos eÏero kranto prisikòl´s
Vie‰pats mokò Petrà: „Ganyk mano
avis.“ (Jono 21:16–17.) Pa‰aukimas
mokyti reikalauja, kad mes maitin-
tume kit˜ Ïmoni˜ sielas Evangelijos
tiesomis ir taip vestume juos pas Gel-
bòtojà (Ïr. Moronio 6:4). Pamàstykite
apie Evangelijos mokymo vaidmen∞
Dangi‰kojo Tòvo vaik˜ i‰gelbòjime.
Ar galima ∞sivaizduoti dar kilnesn´
ar ‰ventesn´ pareigà?

Jei esate vienas i‰ tòv˜ arba naujai
pa‰auktas mokytojas, galite bti labai
susirpin´s ‰ia pareiga. Prisiminkite,
kad Vie‰pats pasiruo‰´s jums padòti.
Jis paÏadòjo, kad ms˜ silpnumà
pavers ms˜ stiprybe, jei bsime
nuolanks ir tikòsime (Ïr. Etero
12:27). Siekdami tobulòti kaip moky-
tojai, galime remtis savo patirtimi ir
∞gdÏiais, kuriuos ∞gijome gyvenime.
Ms˜ galimybòs i‰augs, jei stropiai
ruo‰imòs, stengsimòs stiprinti tuos,
kuriuos mokome, ir pasitikòsime
Vie‰paãiu.
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Pasiruo‰kite dvasi‰kai

Jei pasiruo‰ite dvasi‰kai, ·ventoji Dva-
sia vadovaus jums ir padòs jums
mokyti. Mokant Evangelijos princip˜
ir ties˜, ·ventoji Dvasia yra btina.
Vie‰pats sakò: „Ir per tikòjimo maldà
jums bus duota Dvasia; ir jei Dvasios
negausite, js nemokysite.“ (DS 42:14.)
Îemiau pateikti patarimai padòs jums
pasiruo‰ti mokyti vadovaujant ·ventà-
jai Dvasiai.

Paskyrimas
Kai bsite pa‰aukti mokyti, js˜ kuni-
gytòs vadovai jus paskirs ir suteiks
jums special˜ palaiminimà. ·is palai-
minimas padòs jums vykdyti savo
pa‰aukimà. Jei darysite viskà, kà
galite, tarnaudami savo pa‰aukime
mokyti, Vie‰pats padidins js˜ gali-
mybes ir teigiamai paveiks kitus. Jei

reikòs, jis suteiks jums sugebòjim˜,
pranokstanãi˜ js˜ paãi˜ talentus ir
sugebòjimus.

Siekite ·ventosios Dvasios
vadovavimo
Mokydami siekite ·ventosios Dvasios.
Ji padòs jums suprasti poreikius t˜,
kuriuos mokote, ir pasiruo‰ti pamo-
koms taip, kad patenkintumòte ‰iuos
poreikius. Ji su‰velnins js˜ ‰ird∞ ir
paruo‰ js˜ protà gauti papildomo
∞kvòpimo ir vadovavimo.

DaÏnai melskitòs
Studijuodami ir ruo‰damiesi daÏnai
melskitòs ir pra‰ykite, kad Vie‰pats
jus palaimint˜. Kartais galite sustip-
rinti maldas pasninku. Melskitòs, kad
suprastumòte ir pamiltumòte tuos,
kuriuos mokote. I‰mokite atpaÏinti
·ventosios Dvasios patarimus ir j˜
laikytis.
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Studijuokite ‰ventuosius
Ra‰tus
PamaldÏiai studijuokite ‰ventuosius
Ra‰tus. Taip js suÏinosite apie Gelbò-
tojà ir geriau ∞sisavinsite tiesà. ·ven-
toji Dvasia padòs jums suprasti
‰ventuosius Ra‰tus ir suvokti, kaip
juos pritaikyti klasòs nari˜ ar ‰eimos
nari˜ poreikiams. Jei studijuodami
‰ventuosius Ra‰tus melsitòs ir pasnin-
kausite, ·ventoji Dvasia sustiprins jus
ir padòs jums mokyti.

Gyvenkite pagal Evangelijà
Visomis i‰galòmis stenkitòs gyventi
pagal Evangelijos mokymus. Atgai-
laukite dòl praeities nusiÏengim˜.

Taip augs js˜ stiprybò ir supratimas.
Ramyb´ ir laim´, kurià pajusite steng-
damiesi gyventi pagal Evangelijà,
pastebòs kiti. Mokiniai pajus js˜ liu-
dijimo nuo‰irdumà ir ryÏtà. Jie bus
mokomi js˜ gyvenimo pavyzdÏiu.

Viena mokytoja, besiruo‰dama pamo-
koms, niekaip negalòjo pajusti ·ven-
tosios Dvasios. Bemelsdama pagalbos,
ji prisiminò savo kaimyn´ ir pajuto,
kad ‰irdyje ant jos pyksta. Ji nuolan-
kiai pra‰ò, kad Vie‰pats jai atleist˜.
Kità dienà ji nuòjo pas kaimyn´ ir
atsipra‰ò, kad pyko ant jos. Jos susi-
draugavo, ir ji vòl òmò jausti ·vento-
sios Dvasios vadovavimà.

Bkite nuolankus
Nuolankumas gali padòti jums
i‰vengti pagundos atkreipti dòmes∞
∞ save ir pernelyg pasikliauti savo
Ïiniomis bei talentais. Nuolankumà
galite parodyti sekdami patarimu,
uÏra‰ytu Patarli˜ 3:5–6: „Visa ‰irdimi
pasitikòk Vie‰paãiu ir nesiremk vien
savo ∞Ïvalga. PripaÏink J∞ visur, kad
ir kà darytum, ir Jis i‰tiesins tavo
kelius.“ Vie‰pats mokò: „Bk nuolan-
kus; ir Vie‰pats, tavo Dievas, ves tave
uÏ rankos ir atsakys tau ∞ tavo mal-
das.“ (DS 112:10.)
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Mokykite taip, kaip mokò Jòzus

Mylòkite tuos, kuriuos
mokote
Gyvendamas Ïemòje, Gelbòtojas
visiems parodò didel´ meil´ ir supra-
timà. Jis mokò varg‰us, turtingus,
atstumtuosius ir nusidòjòlius. Jis mokò
mus mylòti visus Ïmones ir padòti
vienas kitam. Jis sakò: „A‰ jums
duodu naujà ∞sakymà, kad js vienas
kità mylòtumòte: kaip a‰ jus mylòjau,
kad ir js taip mylòtumòte vienas
kità!“ (Jono 13:34.) Kai rodome meil´
savo mokiniams, jie geriau supranta
savo amÏinàjà vert´, pajunta norà
mokytis ir tampa imlesni Dvasiai.

Bti Evangelijos mokytoju rei‰kia dau-
giau, nei vien pravesti savaitin´
pamokà. Evangelijos mokytojas turi

rpintis savo mokiniais. Pasistenkite
susipaÏinti su kiekvienu mokiniu kaip
asmenybe. Tai padòs jums efektyviau
mokyti juos. Galbt jiems prireiks js˜
pagalbos, jei atsirast˜ problem˜, jei
negalòt˜ lankyti pamok˜ arba kilt˜
sunkum˜ dòl negali˜. NeuÏmir‰kite
Gelbòtojo palyginimo apie paklydusià
avel´ (Ïr. Luko 15:3–6).
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Vienas mokinys daÏnai praleidinò-
davo pamokas. Mokytoja pastebòjo,
kad kiekvienà savait´, susisiekus su
to berniuko ‰eima, jis visada sekma-
dien∞ ateidavo ∞ baÏnyãià. Ji pasi-
stengò kuo daÏniau susisiekti su jo
tòvais ir i‰reik‰davo savo meil´ j˜
vaikui. Jeigu tòvai turòdavo dirbti,
mokytoja net pasiimdavo tà berniukà
i‰ mokyklos, kad jis nepraleist˜
Evangelijos pamokos.

Bdamas mokytoju, js galite daug
nuveikti biãiuliaudamasis su nariais
ir padòdamas jiems i‰likti atsivertu-
siems ∞ Evangelijà. Tai ypaã svarbu
mokant naujus narius. Visada padò-
kite jiems pasijusti laukiamiems. Ie‰-
kokite galimybi˜ jiems dalyvauti
pamokoje. Pasiruo‰kite mokyti Evan-
gelijos tiesas su Dvasia ir meile.

Mokykite Evangelijos ties˜
Gelbòtojas mokò Evangelijos ties˜. Jis
pabròÏe pirmuosius principus ir apei-
gas – tikòjimà, atgailà, krik‰tà ir ·ven-
tosios Dvasios suteikimà. Jis mokò
mus mylòti ir tarnauti vienas kitam.
Jis mokò apie kunigyst´, sandoras,
apeigas ir viskà, kà turime Ïinoti,
daryti, ir kuo turime bti, kad atei-
tume pas J∞. Mes taip pat turime
mokyti Evangelijos taip, kaip jà atsklei-
dÏia ‰ventieji Ra‰tai bei pastar˜j˜
dien˜ prana‰˜ ÏodÏiai. Pasaulietinòs
temos, asmeninòs nuomonòs ir speku-
liatyvs bei prie‰taringi mokymai
netinka.

Gelbòtojas mokò Evangelijos ties˜
paprastai. Jis kalbòjo ai‰kiai ir supran-
tamai, naudojo pasakojimus ir pavyz-
dÏius i‰ kasdienio gyvenimo. Jo
pamokose yra daug Ïmonòms
suprantam˜ palyginim˜. Jis kalbòjo
apie paklydusià av∞, pamestà monetà
ir dÏiaugsmà gr∞Ïus snui paklydòliui
(Ïr. Luko 15).

Mokydamas Gelbòtojas daÏnai cituo-
davo ‰ventuosius Ra‰tus. Skatinkite
savo mokinius daÏnai juos naudoti
pamokos metu. Padòkite jiems
suprasti, kad ‰ventuosiuose Ra‰tuose
apra‰yti asmenys buvo tikri Ïmonòs,
kurie tarnaudami Vie‰paãiui patyrò
i‰bandymus ir dÏiaugsmà. UÏduokite
mokiniams klausimus, kurie paska-
tint˜ juos ie‰koti atsakym˜ ‰ventuo-
siuose Ra‰tuose. Skatinkite mokinius
studijuoti ‰ventuosius Ra‰tus
namuose ir parodykite, kaip studi-
juoti efektyviau. I‰mokykite juos nau-
dotis ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ rodyklòmis ir
pagalbinòmis priemonòmis. Skirkite
klasòs nariams uÏduotis, kurios reika-
lauja tyrinòti ‰ventuosius Ra‰tus ir
pastar˜j˜ dien˜ prana‰˜ ÏodÏius.

Mokykite Dvasia
Mokytojai turi siekti, kad jiems
mokant bt˜ Vie‰paties Dvasia. Îmo-
gus gali mokyti esmini˜ ties˜ ir kla-
sòs nariai gali ∞sitraukti ∞ ∞domias
diskusijas, taãiau jeigu klasòje nebus
Dvasios, visa tai ne∞sitvirtins sielose.
Kai yra Dvasia, stipròja vis˜ meilò
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Dangi‰kajam Tòvui, Jòzui Kristui,
vienas kitam, taip pat pasiryÏimas
gyventi pagal Evangelijà. ·tai keletas
bd˜, kaip mokant pakviesti Dvasià:

• pradòkite malda;

• mokydami naudokite ‰ventuosius
Ra‰tus ir pastar˜j˜ dien˜ prana‰˜
ÏodÏius;

• liudykite;

• dalinkitòs patirtimi, ∞spdÏiais ir
kvieskite kitus daryti tà pat∞;

• naudokite muzikà (Ïr. p. 10.);

• reik‰kite savo meil´ Vie‰paãiui ir
kitiems.

Jei bsite tinkamai pasiruo‰´, ·ventoji
Dvasia ap‰vies jus ir vadovaus js˜
mokymui. Galite gauti ∞Ïvalg˜ apie
savo mokinius ir kà turite pabròÏti
juos mokydami. Galite gauti idòj˜ ir
suvokti, kaip mokyti juos efektyviau-
siai. Js˜ pastangos bus sustiprintos,
jei nuolankiai paklusite Dvasios ragi-
nimams. Taip pat galòsite padòti
mokiniams atpaÏinti Dvasios ∞takà.

Kvieskite stropiai mokytis
Vie‰pats sakò: „Siekite i‰ geriausi˜
knyg˜ i‰minties ÏodÏi˜; siekite moky-
tumo, btent mokymusi ir taip pat
tikòjimu.“ (DS 88:118.) Kiekvienas
narys privalo savo pastangomis ∞gyti
kuo daugiau Ïini˜ apie tiesà. Moky-
tojo pareiga yra paÏadinti norà studi-
juoti, suprasti ir gyventi pagal

Evangelijà. Noròdami ∞vykdyti ‰ià
pareigà, galite susitelkti ties ‰iais tri-
mis dalykais:

1. PaÏadinkite ir i‰laikykite mokini˜
susidomòjimà. Tam btinas js˜
paãi˜ entuziazmas studijuojant
Evangelijà. Taip pat naudokite
mokymo metodus, kurie padaro
js˜ pamokas suprantamas, ∞do-
mias ir lengvai ∞simenamas (Ïr. p.
9–12). PaÏadinti susidomòjimà ypaã
svarbu pamokos pradÏioje. Planuo-
dami pamokà, ie‰kokite bd˜, kaip
pakviesti Dvasià, atkreipti vis˜
dòmes∞ ∞domia pradÏia ir susitelkti
ties mokoma doktrina ar principu.

2. Skatinkite mokinius dalyvauti.
Sugalvokite, kaip visus ∞traukti ∞
pamokà. PavyzdÏiui, galite papra-
‰yti perskaityti citatà, Ra‰t˜
i‰traukà ar papasakoti istorijà.
Galite kviesti atsakyti ∞ klausimus
bei laisvai diskutuoti pamokos
tema. Galite papra‰yti vienà ar dau-
giau asmen˜ padainuoti ar pagroti.
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Galite su malda i‰rinkti asmen∞
paliudyti ar pasidalinti asmenine
patirtimi pamokos tema. Kartais
bus svarbu papra‰yti to i‰ anksto,
kad pra‰omi asmenys galòt˜ pasi-
ruo‰ti ir pamokoje jaust˜si patogiai.

Vieno mokytojo pamokos tema
buvo Mormono Knygos skaitymo
svarba. Jis pakvietò jaunimà savo
klasòje pagalvoti apie Ra‰t˜
i‰traukà, kuri pakeitò j˜ gyvenimà.
Tada jis pakvietò tris ar keturis
savanorius atsistoti, perskaityti
savo i‰traukà klasei ir papasakoti,
kaip ta i‰trauka pakeitò jo gyve-
nimà. Kai kiekvienas pasidalino
savo ‰velniais jausmais apie Mor-
mono Knygos galià, klasòs nariai
òmò trok‰ti kasdien skaityti ir
apmàstyti Ra‰tus.

Kai kurie Ïmonòs nemògsta daly-
vauti. Nepra‰ykite j˜ garsiai skai-
tyti ar melstis, jei nesate tikras, kad
jie jausis patogiai. Jei nesate tikras,
kad Ïmogus nori dalyvauti, geriau
kvieskite savanorius. Dauguma
mokini˜ pamaÏu i‰moks dalyvau-
dami pamokoje jaustis patogiai, jei
pamatys, kad dalyvaujantys yra
gerbiami, kad jiems dòkojama.

3. Padòkite jiems pritaikyti tai, ko jie
mokosi. Taip pat turite padòti moki-
niams pritaikyti gyvenime tai, ko jie
i‰moksta. PavyzdÏiui, galima skirti
uÏduotis, kurios padòt˜ klasòs
nariams gauti pamokant∞ patyrimà

apie mokomas tiesas. Atminkite,
kad Evangelijos mokymasis bus
bevertis, jei jis netaps gyvenimu
pagal Evangelijà.

Sukurkite mokymuisi
palankià atmosferà
Geriausia aplinka Evangelijos moky-
muisi yra ta, kurioje kiekvienas narys
yra susirpin´s kit˜ grupòs nari˜
mokymusi. Tro‰kimas mokytis stip-
ròja, kai mokytojai ir mokiniai myli
vienas kità ir padeda vienas kitam
suprasti Evangelijà bei gyventi pagal
jà. Jei js ir js˜ mokiniai drauge kur-
site mokymuisi palankià aplinkà, bus
maÏesnò tikimybò, kad kils nesusi-
pratim˜. Turite visomis i‰galòmis
stengtis sukurti tokià aplinkà ir paai‰-
kinti mokiniams, kaip prisidòti prie
jos krimo.

·tai keletas bd˜, kaip sukurti moky-
mosi atmosferà:

• atvykite laiku su visomis reikalin-
gomis mokymo priemonòmis ir
∞ranga;
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• ∞sitikinkite, kad klasò yra ‰vari,
tvarkinga, jauki ir joje nòra nieko,
kas bla‰kyt˜ dòmes∞;

• pradòkite ir baikite laiku;

• jei ∞manoma, asmeni‰kai pasisvei-
kinkite su kiekvienu klasòs nariu;

• darykite tai, kas pakviest˜ Dvasià
ir skatint˜ pagarbumà;

• mylòkite klasòs narius ir stenkitòs,
kad dalyvaudami pamokoje jie
jaust˜si patogiai

• uÏduokite klausimus, kurie padòt˜
klasòs nariams màstyti apie pamo-
kos temà;

• skatinkite klasòs narius klausyti vie-
nas kito su pagarba ir supratimu;

• saugokitòs pokalbi˜, kurie gali
pakenkti liudijimams, juos susilp-
ninti ar kitaip priversti Dvasià pasi-
traukti.

Net jei padaròte viskà, kà galite, kad
sukurtumòte mokymosi atmosferà,
vis tiek galite susidurti su tam tikrais
sunkumais. ·ie pasilymai gali jums

padòti i‰spr´sti kai kurias daÏnai
pasitaikanãias problemas:

• jei kas nors bla‰ko dòmes∞, liaukitòs
kalbòj´ ir tylòkite tol, kol vis˜ dòme-
sys bus nukreiptas ∞ jus. Tada t´skite
pamokà;

• jei mokiniai kalbasi pamokos metu,
po pamokos asmeni‰kai pasikalbò-
kite su jais ir paklauskite, kà jie
galòt˜ padaryti, kad pamoka bt˜
∞domesnò;

• jei kas nors dominuoja pokalbiuose,
uÏduokite klausim˜ kitiems
nariams arba mandagiai pasakykite,
kad norite i‰girsti ir kit˜, dar neda-
lyvavusi˜, klasòs nari˜ nuomon´;

• jei klasòs nariai kalbòdami nukrei-
pia diskusijà nuo pamokos temos,
i‰klausykite juos, taãiau gr∞Ïkite
prie temos.

Dòmes∞ bla‰kantis elgesys pasitaikys
reãiau, jei rasite bd˜, kaip kiekvie-
nam klasòs nariui pasijusti mylimam
bei priimtam ir sòkmingai dalyvauti.
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Naudokite ∞vairius mokymo metodus

Galima ∞vairiais bdais pamokas
padaryti ∞domias ir padòti klasòs nari-
ams mokytis Evangelijos ties˜. ·tai
keletas patarim˜.

Naudokite pasakojimus ir
pavyzdÏius
Pasakojimai ir pavyzdÏiai paÏadina
bei i‰laiko Ïmoni˜ susidomòjimà ir
parodo, kaip Evangelijos principus
galima pritaikyti kasdieniame gyve-
nime.

·ventuosiuose Ra‰tuose ir mokymo
vadovòliuose rasite puiki˜ pasako-
jim˜. Prie‰ pamokà gerai susipaÏinkite
su pasakojimu, kur∞ ketinate panau-
doti. Pabandykite atpasakoti j∞ savais
ÏodÏiais. Mokiniams labiau patinka

klausytis pasakojimo negu skaitomo
teksto. Be to, jaunesniems mokiniams
labai patiks tà istorijà suvaidinti.

Viena pradinuk˜ mokytoja pamokas
visada pradòdavo istorija i‰ ‰vent˜j˜
Ra‰t˜. PavyzdÏiui, kai pamokos tema
buvo gerumas, ji papasakojo apie
geràj∞ samariet∞. Vaikai galòjo ∞sivaiz-
duoti apiplò‰tàj∞ Ïmog˜ ir visus tuos,
kurie nuo jo nusigr´Ïò ir nuskubòjo
sau. Juos suÏavòjo samarieãio, kuris
pasirpino suÏeistuoju, gerumas ir kil-
numas. Mokiniai laukdavo ‰i˜ istorij˜.
Tam, kad i‰laikyt˜ mokini˜ dòmes∞,
mokytoja i‰lavino savo balsà, pasir-
pino, kad jos kalba bt˜ vaizdinga.
Tokiu bdu mokiniai susipaÏino ir
susidomòjo ‰ventaisiais Ra‰tais.



10

Naudokite paveikslus ir
daiktus
Mokydamas Gelbòtojas daÏnai nau-
dojo paprastas vaizdines priemones.
Jis naudojo kvieãius, smòl∞, akmenis ir
kitus Ïinomus daiktus, kad Ïmonòs
suprast˜, ko jis moko. PavyzdÏiui, jis
palygino Dievo karalyst´ su lobiu,
tokiu dideliu, kad Ïmogus viskà par-
davò, kad j∞ ∞sigyt˜ (Ïr. Mato 13:44).

ApsiÏvalgykite aplink. Kokie ∞prasti
daiktai padòs js˜ mokiniams geriau
suprasti Evangelijos principus?

Ai‰kinant Evangelijos principus,
galima panaudoti paprastus pie‰inius
ir paveikslus. Pasakodami istorijas i‰
‰vent˜j˜ Ra‰t˜, naudokite paveikslus
i‰ „Evangelijos paveiksl˜ rinkinio“.
Ant lentos ar popieriaus pie‰kite
paprastus paveikslòlius, kad pasakoji-
mas bt˜ ∞domesnis.

Vienas mokytojas vedò pamokà,
kurios pagrindinò tema buvo Jòzaus
palyginimas apie kvieãius ir piktÏoles.
Mokiniai gyveno kaime, ir mokytojas

Ïinojo, kad jie supras, jog maÏi kvie-
ãiai gali Ïti, per anksti i‰ravint pikt-
Ïoles. Jis pasiruo‰ò nedidel∞ ry‰el∞
kvieãi˜, sumai‰yt˜ su piktÏolòmis.
Per pamokà tà ry‰el∞ jis naudojo kaip
vaizdin´ priemon´.

Kitas mokytojas papra‰ò, kad moki-
niai sugalvot˜ kà nors, kà bt˜ galima
palyginti su atgaila. Vienas mokinys
palygino atgailà su muilu, kuris gali
nuplauti ms˜ nuodòmes.

Naudokite muzikà

Muzika labai tinka Vie‰paties Dvasiai
∞ pamokas pakviesti. Muzika padeda
i‰reik‰ti jausmus, kuriuos bt˜ sun-
kiau i‰reik‰ti ÏodÏiais.

BaÏnyãios giesmòs moko daugelio
Evangelijos princip˜ ir gali bti nau-
dojamos beveik visose pamokose.
Galite pakviesti asmen∞, grup´, ‰eimà
ar visà klas´ pagiedoti giesm´, susiju-
sià su pamoka. Taip pat galite per-
skaityti giesmòs ÏodÏius kam nors
akompanuojant. Arba galima paleisti
giesmòs ∞ra‰à.
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Viena mokytoja paruo‰ò pamokà apie
tarnyst´. Pagrindinòs minties akcenta-
vimui ji pasirinko atitinkamà giesm´.
Per pamokà ji pakvietò vienà seser∞
skaityti giesmòs ÏodÏius, o kità –
tyliai niniuoti jos melodijà. Mokytoja
papra‰ò savo mokini˜ susimàstyti, kà
rei‰kia skaitomi ÏodÏiai. ·i muzika
padòjo mokiniams giliau pajusti tar-
nystòs reik‰m´.

UÏduokite klausimus, kurie
skatina susimàstyti ir skatina
diskusijà

Teisingi klausimai skatina màstyti ir
diskutuoti pamokos metu. Klausimai
ir pokalbiai naudingi daugeriopai. Jie
padeda klasòs nariams likti dòmesin-
giems pamokos metu. J˜ pagalba
galima suÏinoti, ar mokiniai supranta
pamokà. Atsakinòdami ∞ klausimus
ir aptarinòdami juos mokiniai gali
mokyti vienas kità. Jie gali i‰mokti,
kaip pritaikyti Evangelijos principus
savo gyvenime.

Besiruo‰dami pamokoms nuspr´skite,
kokius klausimus pateiksite. Jums
galòt˜ padòti ‰ie patarimai.

• UÏdavinòkite klausimus, skatinan-
ãius màstyti apie Evangelijos prin-
cipà ir kaip j∞ pritaikyti savo
gyvenime. Màstyti skatina klausi-
mai „kodòl?“ ar „kaip?“ Reikòt˜
vengti klausim˜, ∞ kuriuos galima
atsakyti tik „taip“ arba „ne“ ar kitu
vienu ÏodÏiu.

PavyzdÏiui, mokydami apie tai,
kaip savo gyvenimà gr∞sti Gelbòtojo
mokymais, galima uÏduoti tokius
klausimus:

Kà rei‰kia statyti ant Kristaus uolos?

Ant kokio kito pagrindo, apart
Kristaus uolos, Ïmonòs kartais
stato savo gyvenimà?

Kaip js buvote palaiminti, staty-
dami gyvenimà ant Kristaus?

• UÏdavinòkite klausimus, kurie
paskatint˜ klasòs narius dalintis
savo mintimis ir patirtimi, pavyz-
dÏiui:

Kodòl Vie‰pats ∞sakò mums visada
melstis? Kaip Jis atsakò ∞ js˜ mal-
das?

• UÏdavinòkite klausimus, kurie
padòt˜ klasòs nariams pritaikyti
Evangelijos principus savo gyve-
nime. PavyzdÏiui:



12

Kaip galime geriau pasiruo‰ti,
kad sulauktume atsakymo ∞ savo
maldà?

Kaip galime suÏinoti, kad Jòzus
Kristus yra pasaulio Gelbòtojas?

Kaip galime sustiprinti savo liudi-
jimà, kad DÏozefas Smitas yra
Dievo prana‰as?

Jeigu kas nors pateikia klausimà, ∞
kur∞ negalite atsakyti, papra‰ykite,
kad mokiniai padòt˜ jums atsakyti,
arba paÏadòkite atsakyti kità kartà.

Nesijaudinkite, jeigu mokiniai ∞ js˜
klausimà atsako ne i‰ karto. Jiems
paprastai reikia laiko, kad suformu-
luot˜ atsakymà. Taãiau jei atrodo, kad
jie nesuprato klausimo, pakartokite j∞
kitais ÏodÏiais. UÏduodant kam nors
klausimà, kartais bna naudinga i‰
pradÏi˜ kreiptis ∞ asmen∞ vardu, o po
to klausti.

Bkite atsargs, kad nenutrauktumòte
geros diskusijos, siekdami i‰dòstyti
visà paruo‰tà medÏiagà. Svarbiausia,
kad nariai jaust˜ Dvasios ∞takà,
geriau suprast˜ Evangelijà, i‰mokt˜
pritaikyti jos principus savo gyve-
nime ir dar stipriau pasiryÏt˜ gyventi
pagal Evangelijà.

Pakvieskite ypating˜ sveãi˜
Ø pamokà kartais galite pasikviesti
ypating˜ sveãi˜. Galite papra‰yti, kad
vertas BaÏnyãios narys paskaityt˜
prane‰imà, papasakot˜ istorijà ar
paliudyt˜. Pasakykite jam i‰ anksto,
kiek tai turòt˜ uÏtrukti. Kviesdami
sveãià ne i‰ savo apylinkòs ar sky-
riaus, gaukite savo vyskupo ar sky-
riaus prezidento leidimà.

Vienas vyresni˜j˜ kvorumo preziden-
tas pakvietò kità nar∞ ateiti ir papasa-
koti vyresniesiems apie tai, kaip
nam˜ mokymo Ïinias padaryti ∞do-
mias j˜ lankomiems vaikams. Vyres-
nieji ne tik geriau suprato, kodòl
vaikai turi dalyvauti nam˜ mokymo
metu, taãiau ir gavo daug pasilym˜,
kaip padòti vaikams dalyvauti.

Naudokite ∞vairias veiklas
Paprastos veiklos, susijusios su
pamokos tema, gali padòti klasòs
nariams, ypaã vaikams ir jaunimui,
mokytis Evangelijos princip˜. Tokios
veiklos turi derintis su Evangelijos
mokymu. Daugelyje BaÏnyãios
mokymo vadovòli˜ pateikiama ∞vai-
ri˜ veikl˜ pavyzdÏi˜.
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Ruo‰kitòs pamokai

Labai svarbu kruop‰ãiai ruo‰tis
pamokoms, kad pristatytumòte Evan-
gelijos principus kuo efektyviau. ·tai
keletas pasilym˜, kurie padòs jums
pasiruo‰ti.

Nustatykite, kokià mokymo
medÏiagà naudosite
BaÏnyãia krup‰ãiai paruo‰ò patvir-
tintas mokymo priemones, kurios
remiasi ‰ventaisiais Ra‰tais bei pas-
tar˜j˜ dien˜ prana‰˜ mokymais.
Paklauskite kunigystòs bei pagalbi-
ni˜ organizacij˜ vadovo, ar galite
gauti ‰ias priemones:

• BaÏnyãios i‰leistas mokytojo vado-
vòlis js˜ pamokoms;

• ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ knygos klasòs
nariams;

• BaÏnyãios Ïurnalai, kuriuose yra
pastar˜j˜ dien˜ prana‰˜ mokymai;

• pagalbinòs Ra‰t˜ studijavimo prie-
monòs js˜ kalba;
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• Evangelijos paveiksl˜ rinkin∞, kuris
turi bti js˜ susirinkim˜ nam˜
bibliotekoje.

PerÏiròkite turimas priemones ir
suplanuokite, kaip panaudoti jas
savo pamokoje. Kad btumòte geras
mokytojas, jums nebtina turòti
daug mokymo priemoni˜. Kristus
daÏnai dòstò skurdÏioje aplinkoje.
Svarbiausias faktorius mokant yra
Dvasia. Tinkamas mokymo priemoni˜
naudojimas vadovaujant Dvasiai yra
geriausias bdas mokytis Evangelijos.

Pradòkite ruo‰tis i‰ anksto
Ruo‰kitòs pamokoms i‰ anksto.
DaÏnai naudinga pradòti studijuoti
pamokas prie‰ keletà savaiãi˜. Taip
atsiranda laiko apmàstyti ir melstis
dòl pamokos temos bei tinkamai
pasiruo‰ti.

Sutelkite dòmes∞ ∞ pamokos
tikslà
Kiekviena js˜ mokoma pamoka turi
turòti tikslà. PavyzdÏiui, galimas
pamokos apie pasninkà tikslas –
padòti klasòs nariams suprasti, koki˜
palaiminim˜ atne‰a pasninkas ir kaip
svarbu pasninko sekmadien∞ pasnin-
kauti dòl konkretaus tikslo. Pamokos
dòstymas ir aptarimas turi bti
nukreipti ∞ tà tikslà.

Kad nuspr´stumòte, koks pamokos
tikslas, studijuokite pamokos
medÏiagà ir su ja susijusias ‰vent˜j˜

Ra‰t˜ vietas. Papra‰ykite Vie‰pat∞
padòti jums suprasti, kokia yra
pagrindinò ‰ios pamokos Ïinia js˜
mokiniams. Paklauskite sav´s: „Kaip
‰i pamoka turi paveikti mano moki-
ni˜ gyvenimà?“ Daugelyje BaÏnyãios
vadovòli˜ pamokos pradÏioje yra tei-
giniai, nurodantys jos tikslà. ·ie teigi-
niai gali padòti jums nuspr´sti, kaip ‰i
pamoka turi paveikti js˜ mokinius.

Nuspr´skite, ko mokysite
ApibròÏ´ pamokos tikslà, nuspr´skite,
koki˜ princip˜ reikia mokyti, kad j∞
pasiektumòte. Daugelyje vadovòli˜
nurodytos ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ i‰traukos,
pasakojimai ir kita informacija, kuri
padòs jums i‰dòstyti pamokà. Taãiau
daÏnai pamokoje bus daugiau
medÏiagos, negu ∞manoma i‰dòstyti
per jums skirtà laikà. Tokiais atvejais
reikia atrinkti medÏiagà, kuri bus
naudingiausia tiems, kuriuos mokote.
Paklauskite sav´s: „Kurios pamokoje
dòstomos doktrinos ir principai padòs
mokiniams ∞veikti tuos sunkumus, su
kuriais jie dabar susiduria?“

Jei reikia mokymo medÏiagos, kurios
nòra vadovòlyje ar ‰ventuosiuose Ra‰-
tuose, pamàstykite, kaip pritaikyti
Pirmosios prezidentros bei nam˜
mokymo Ïinias, BaÏnyãios Ïurnalus,
ypaã visuotini˜ konferencij˜ kalbas.

Spr´sdami, ko mokysite:

• su malda i‰studijuokite pamokos
turin∞;
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• sudarykite sàra‰à doktrin˜ ir prin-
cip˜, kuriuos aptarsite pamokos
metu;

• visada atsiÏvelkite ∞ mokini˜ porei-
kius ir gyvenimo sàlygas;

• pakluskite Dvasios vadovavimui.

Paprastai geriausia susikoncentruoti
ties vienu ar dviem pagrindiniais
principais.

Nuspr´skite, kaip mokysite
Nusprend´, ko mokysite, pamàsty-
kite, kaip to mokysite. Studijuokite
mokymo medÏiagà ir su malda
apmàstykite geriausius bdus, kaip
pateikti tai mokiniams. Js˜ naudo-
jami metodai turi padòti mokiniams
suprasti ir pritaikyti tai, ko mokote.

Nuodugniai i‰studijuokite ‰vent˜j˜
Ra‰t˜ i‰traukas, pasakojimus ir kità
informacijà, aptariamà pamokoje, bei
kitas ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ vietas, kurios
padòs jums dòstyti doktrinà ar prin-
cipà. Pasiruo‰kite padòti klasòs
nariams suprasti, kaip ‰ias Ra‰t˜
eilutes pritaikyti savo gyvenime (Ïr.
1 Nefio 19:23).

Taip pat pamàstykite, kaip panaudoti
pasakojimus ir pavyzdÏius i‰ savo
ar mokini˜ gyvenimo. PavyzdÏiui,
vienas paauglys metò rkyti po kuni-
gystòs kvorumo pamokos apie I‰min-
ties Îod∞, kurios metu mokytojas

papasakojo, kaip ‰io ∞proãio atsikratò
jo brolis. ·is pavyzdys parodò, kad
rkalius gali pakeisti savo ∞proãius.
I‰gird´s ‰∞ pasakojimà, klasòs narys
nusprendò pakeisti savo gyvenimà.

Informacijos apie mokymo metodus,
kurie padòs jums dòstyti pamokà, ie‰-
kokite ‰io vadovòlio 9-12 puslapiuose.

Suplanuokite, kaip uÏbaigsite
Gelbòtojas daÏnai apibendrindavo
tai, ko mokò, ir skatino Ïmones pri-
taikyti tai savo gyvenime (Ïr. palygi-
nimà apie geràj∞ samariet∞, Luko
10:30–37). Baigdamas pamokà js
turòtumòte apÏvelgti ir apibendrinti
tai, ko mokòte. Pasilykite bdus,
kaip klasòs nariai gali pritaikyti
Evangelijos doktrinas ir principus,
ir pakvieskite pasilyti kit˜ bd˜.
Paskatinkite juos kità savait´ i‰ban-
dyti vienà i‰ t˜ minãi˜. Vòlesnòse
pamokose galite paklausti, ko jie
i‰moko i‰ savo pastang˜.

Vienas mokytojas pakvietò mokinius
kiekvienà savaitòs dienà slapta kam
nors padòti. Kità pamokà mokytojas
papra‰ò trumpai papasakoti, kaip
jiems sekòsi. Keletas klasòs nari˜ su
uÏsidegimu pasidalino savo ∞sp-
dÏiais ir dÏiaugsmu, kur∞ pajuto,
prakti‰kai pritaik´ tà pamokà. DÏiu-
gs ‰i˜ klasòs nari˜ atsakymai paska-
tino tarnauti ir kitus.
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Supraskite tuos, kuriuos mokote

Labai svarbu suprasti tuos, kuriuos
mokote. Øvertinkite savo mokini˜
brandos lyg∞. Øvairaus amÏiaus
Ïmoni˜ poreikiai skiriasi, taip pat
ir mokosi jie skirtingai.

Vaikai
Vaikai auga fizi‰kai, socialiai, emoci‰-
kai ir dvasi‰kai. Ruo‰damiesi pamo-
kai, neuÏmir‰kite kiekvieno vaiko
talent˜, sugebòjim˜ ir poreiki˜.

Vaikams patinka ∞vairovò. Kad jiems
bt˜ ∞domu, naudokite trumpus pasa-
kojimus, paprastus Ïaidimus, dainas,
vaizdines priemones.

Vaikai dar tik pradeda mokytis
apie dalijimàsi, gerumà ir kantryb´.
Padòkite jiems mokytis ‰iose srityse,

primindami jiems Jòzaus pavyzd∞ ir
skatindami Juo sekti.

Vaikai patikls ir tikintys. Jie tikòs tuo,
ko mokote. Taip pat jie stebòs jus ir
seks js˜ pavyzdÏiu.

Paaugliai
Laikotarpis tarp vaikystòs ir brandaus
amÏiaus kartais bna sunkus ir kelian-
tis rpesãi˜. Mokiniai gali turòti ∞vai-
riausi˜ pareig˜ ‰eimoje, mokykloje ir
darbe. ·ie patarimai gali padòti jums
padaryti paaugliams teigiamà ∞takà.

Stenkitòs, kad kiekviena pamoka bt˜
tiesiogiai susijusi su j˜ gyvenimu.
Padòkite jiems pamatyti, kaip Evan-
gelija atsako ∞ j˜ klausimus ir padeda
jiems teisingai pasirinkti.
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Kartais paaugliai jauãiasi vieni‰i ar
ne∞vertinti. Tegul per js˜ pamokas
kiekvienas mokinys pasijunta svarbus.
Priklausydami grupei, kur galioja
Evangelijos standartai, jauni Ïmonòs
∞gyja dvasinòs stiprybòs ir gali tyrai
gyventi.

Parodykite, kad gerbiate j˜ nuomon´.
Skatinkite, kad jie dalyvaut˜ pamo-
koje ir aptart˜ savo mintis su jumis ir
tarpusavyje.

Suaugusieji
Suaugusi˜j˜ grupòse paprastai bna
∞vairaus amÏiaus, socialinòs padòties
ir patirties Ïmoni˜. Pasistenkite, kad
‰ie skirtumai praturtint˜ js˜ pamo-
kas. Paskatinkite mokinius pasidalinti
i‰mintimi, kurios ∞gijo per savo paty-
rimà. Pasinaudokite j˜ gabumais.

Evangelijos tiesas dòstykite papras-
tai. ·ventoji Dvasia padòs mokiniams
tas tiesas suprasti ir pritaikyti savo
gyvenime.
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Atpildas uÏ mokymà

Kaip mokytojas, js galite patirti
dÏiaugsmà, kuris apima padedant
kitiems geriau paÏinti Evangelijà.
Js˜ uolios ir nuolatinòs pastangos
mokyti Evangelijos padòs kitiems
stiprinti savo liudijimus apie Gelbò-
tojà ir laikytis ∞sakym˜.

Vienas sekmadieninòs mokyklos
mokytojas nerimavo, kad klasòje
yra Ïmoni˜, kurie sugeba mokyti
geriau uÏ j∞. Jis neÏinojo, ar jo moky-
mas efektyvus. Vienà sekmadien∞ prie
mokytojo priòjo mokinò. Ji pasakò,
kad jos vyras pajuto Dvasià pamokos
metu ir tai paskatino j∞ kasdien
suburti ‰eimà bendrai maldai. Jis taip
pat pasiryÏo vykti ∞ ‰ventyklà, kad jo
‰eima bt˜ uÏantspauduota. Mokinò

i‰rei‰kò savo meil´ ir gil˜ dòkingumà
uÏ tai, kad mokytojas stengòsi
pakviesti ∞ pamokà Dvasià. Tada
mokytojo ‰irdis prisipildò
nuolankumo, ir jis suprato tikràjà
mokymo prasm´ bei atpildà uÏ j∞.

Mokydamas js bsite laiminamas
kartu su mokiniais. Studijuojant, ruo-
‰iantis ir dòstant pamokas stipròs js˜
paties Evangelijos Ïinios ir liudijimas
apie Gelbòtojà. Pajusite stipresn´
meil´ kitiems. Pajusite didesn∞ Dva-
sios i‰siliejimà savo gyvenime, jei
nuolankiai ir stropiai stengsitòs
gyventi taip, kaip mokote. Js˜, kaip
mokytojo, tarnystò praturtins js˜
gyvenimà.
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Skyriaus mokytoj˜ tobulinimas

Skyriaus prezidentra atsakinga uÏ
kokybi‰kà mokymà skyriuje.

Mokytoj˜ tobulinimo
koordinatoriaus pareigos
Augant skyriaus nari˜ skaiãiui, sky-
riaus prezidentros narys pa‰aukia ir
paskiria mokytoj˜ tobulinimo koordi-
natori˜, kuris priÏiri mokytoj˜ tobu-
linimà. Koordinatorius gali bti tiek
brolis, tiek ir sesuo. Jis (ar ji) yra sky-
riaus tarybos narys ir tarnauja padò-
damas kunigystòs ir pagalbini˜
organizacij˜ vadovams bei mokyto-
jams tobulinti Evangelijos mokymà.
Koordinatorius padeda vadovams
planuoti ir vesti mokytoj˜ tobulinimo
susirinkimus ir, jei yra paskirtas,
dòsto Evangelijos mokymo kursà.

Vadov˜ parama mokytojams
Kunigystòs ir pagalbini˜ organizacij˜
vadovai yra atsakingi uÏ Evangelijos
mokymo kokyb´ savo organizacijose.
Jie rodo mokymo pavyzd∞ ir padeda
mokytojams suprasti savo pa‰aukim˜
svarbà. Jie dòkoja, padeda ir skatina
mokytojus, su kuriais tarnauja. Jeigu
vadovai rpestingai padòs savo orga-
nizacij˜ mokytojams ir padràsins
juos, mokymas BaÏnyãioje tobulòs.

Mokytoj˜ tobulinimo
susirinkimai
Kiekvienas kunigystòs ir pagalbini˜
organizacij˜ vadovas ir mokytojas
turi kartà per tris mònesius lankyti
mokytoj˜ tobulinimo susirinkimus ir
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mokytis princip˜, metod˜ bei ∞g-
dÏi˜, kad pagerint˜ Evangelijos
mokymà ir mokymàsi. Mokytoj˜
tobulinimo koordinatorius, pasitarda-
mas su kunigystòs ir pagalbini˜ orga-
nizacij˜ vadovais, planuoja ir
organizuoja mokytoj˜ tobulinimo
susirinkimus. Susirinkimai turi bti
rengiami laiku, patogiu mokytojams
ir vadovams, taãiau nesikirsti su kitais
sekmadienio susirinkimais. Paprastai
‰ie susirinkimai turòt˜ trukti ne ilgiau
kaip vienà valandà.

Mokytoj˜ tobulinimo susirinkimas
gali vykti tokia tvarka:

• trumpas skyriaus prezidentros
nario arba kunigystòs ar pagalbini˜
organizacij˜ vadovo pasisakymas
apie mokymo ar mokymosi prin-
cipà;

• mokymo metodo ar ∞gdÏi˜ prista-
tymas, kur∞ i‰dòsto kunigystòs ar
pagalbini˜ organizacij˜ vadovas
arba mokytojas;

• laikas mokytojams ir vadovams
pasidalinti savo idòjomis ir aptarti
bdus, kaip padòti konkretiems
klasòs nariams.

Skyriuje daugòjant mokytoj˜ ir
vadov˜, vienas mokytoj˜ tobulinimo
susirinkimas gali bti rengiamas kartà
per ketvirt∞ ‰iems asmenims:

• nari˜ nuo 18 m. mokytojams ir
vadovams;

• nari˜ nuo 12 iki 18 m. mokytojams
ir vadovams;

• pradinuk˜ mokytojams ir vado-
vams.

·ie susirinkimai turi bti planuojami
taip, kad kartà per mònes∞ vykt˜ vie-
nas susirinkimas.

Evangelijos mokymo kursas
Evangelijos mokymo kursas skirtas
padòti nariams tapti geresniais Evan-
gelijos mokytojais namie ir BaÏnyãios
susirinkimuose. Kurso planas pateik-
tas ‰io vadovòlio 21–22 puslapiuose.
Kursà dòsto mokytoj˜ tobulinimo
koordinatorius, jeigu skyriaus prezi-
dentra dòstyti nepa‰aukia kito nario.

Skyriaus prezidentra kvieãia narius
lankyti tà kursà. Paprastai klasòje
vienu metu neturòt˜ bti daugiau
kaip 10 nari˜, kad kiekvienas galòt˜
aktyviai dalyvauti.
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Evangelijos mokymo kurso planas

Evangelijos mokymo kursas suteikia
galimyb´ visiems BaÏnyãios nariams
mokytis, kaip tapti geresniais moky-
tojais. Kurso mokytoju gali bti
mokytoj˜ tobulinimosi koordinatorius
ar kitas patyr´s skyriaus prezidento
pa‰auktas mokytojas. ·∞ kursà galima
dòstyti per sekmadienin´ mokyklà
arba kitu tinkamu metu. Jei kursas
dòstomas kurios nors konkreãios
organizacijos mokytojams ar
vadovams, jis gali tapti reguliari˜
vadov˜ susirinkim˜ dalimi.
Vietovòse, kur dòl dideli˜ atstum˜ ar
disponuojam˜ patalp˜ sunku laikytis
normalaus sekmadieninòs mokyklos
reÏimo, galima apsvarstyti studijav-
imo namuose ir ret˜ klasòs
susirinkim˜ (per vienà susirinkimà
i‰dòstant po keletà tem˜) derin∞.

·iame vadovòlyje pateikti pasilymai
kiekvienai pamokai. Ruo‰damasis
pamokai mokytojas ar mokytoja
turòt˜ pasinaudoti patarimais, i‰dòs-
tytais skyrelyje „Naudokite ∞vairius
mokymo metodus“. Kiekvienos
pamokos pabaigoje mokytojas turi
paskatinti klasòs narius prakti‰kai pri-
taikyti tai, kà jie tà dienà i‰moko tiek
BaÏnyãioje, tiek per ‰eimos vakarà.
Tai paspartins j˜, kaip mokytoj˜,
ugdymà. Jeigu nenurodyta kitaip,
kursas turi bti i‰dòstytas per a‰tuo-
nias savaites pagal ‰∞ tvarkara‰t∞.
Îemiau pateikti pasilymai skirti ‰io
kurso dòstytojui.

1 savaitò
I‰dalinkite klasòs nariams po vienà
‰io vadovòlio egzempliori˜ ir perÏvel-
kite jo turin∞. Susitelkite ties ∞vadu ir
skyreliu „Pasiruo‰kite dvasi‰kai“.
PabròÏkite, kaip svarbu, kad mokyto-
jas bt˜ paskirtas ir gyvent˜ pagal
Evangelijà, idant su juo bt˜ Dvasia.

2 savaitò
Susitelkite ties tema „Mylòkite tuos,
kuriuos mokote“, esanãiu skyrelyje
„Mokykite taip, kaip mokò Jòzus“.
Taip pat atsiÏvelkite ∞ amÏiaus charak-
teristikas, pateiktas ‰io vadovòlio
16–17 puslapiuose. Papra‰ykite klasòs
narius pasidalinti patyrimais, kuomet
atsigr´Ïimas su meile ∞ ‰eimos ar kla-
sòs narius davò teigiam˜ rezultat˜.
Taip pat galite aptarti, kaip mokytojai
gali padòti kiekvienam nariui pagal 
jo ar jos poreikius, ypaã neseniai atsi-
vertusiems nariams bei nariams su
negalia.

3 savaitò
Susitelkite ties tema „Mokykite Evan-
gelijos ties˜“, esanãia skyrelyje
„Mokykite taip, kaip mokò Jòzus“.
PabròÏkite, kaip svarbu doktrinà dòs-
tyti su tikòjimu, ai‰kiai ir paprastai,
naudojant ‰ventuosius Ra‰tus ir suda-
rant planà asmeni‰kai studijuoti
Evangelijà.
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4 savaitò
Susitelkite ties tema „Mokykite Dva-
sia“, esanãia skyrelyje „Mokykite taip,
kaip mokò Jòzus“. Patikinkite klasòs
narius, kad, jiems dòstant, su jais gali
bti Dvasia. Padòkite jiems i‰mokti
atpaÏinti Dvasià ir ja sekti.

5 savaitò
Susitelkite ties tema „Kvieskite stro-
piai mokytis“, esanãia skyrelyje
„Mokykite taip, kaip mokò Jòzus“.
PabròÏkite konkreãius bdus, kaip
mokytojai gali padòti mokiniams pri-
imti Evangelijà ir visapusi‰kiau
gyventi pagal jà.

6 savaitò
Susitelkite ties tema „Sukurkite
mokymuisi palankià atmosferà“,
esanãia skyrelyje „Mokykite taip, kaip
mokò Jòzus“. Padòkite klasòs nariams
suvokti, kaip sukurti atmosferà,
kurioje visi dalyvauja ir nori mokytis.

7 savaitò
Susitelkite ties tema „Naudokite ∞vai-
rius mokymo metodus“. Kad pamoka
bt˜ efektyvi, reikia apmàstymo ir
krybingumo, o ‰ios dalies medÏiaga
ãia gali labai praversti. Papra‰ykite
klasòs narius pademonstruoti ar pasi-
dalinti patirtimi, kaip jiems sekòsi pri-
taikyti ‰ioje dalyje aptariamus
mokymo metodus.

8 savaitò
Susitelkite ties tema „Ruo‰kitòs
pamokai“. Padòkite klasòs nariams
suvokti, kaip svarbu pradòti ruo‰tis
pamokoms i‰ anksto, ir aptarkite,
kaip planuoti ir efektyviai dòstyti
pamokas.

Dòstydami kursà, tinkamu metu
galite pabròÏti tai, kas ra‰oma dalyje
„Atpildas uÏ mokymà“. Papra‰ykite
klasòs narius papasakoti, kaip moky-
tojai palaimino j˜ gyvenimus ir kaip
jie, kaip mokytojai, galòjo padòti
kitiems.

Pasibaigus kursui, paskatinkite daly-
vius, kad jie, kaip mokytojai, toliau
tobulint˜si. Jei tai naujai pa‰aukti
mokytojai, su jais turi susitikti j˜
kunigystòs ir pagalbini˜ organizacij˜
vadovai bei trumpai papasakoti apie
dòstomus dalykus ir klasòs narius. Po
to jie turòt˜ periodi‰kai susitikti su
kunigystòs ir pagalbini˜ organizacij˜
vadovais ir kalbòti apie savo paÏangà
bei aptarti konkreãius poreikius ir
sunkumus. Jie gali pakviesti vadovà
aplankyti klas´ ir kitaip jiems padòti.
Mokytoj˜ tobulinimosi koordinato-
rius yra nuolatinis pagalbos ‰altinis
visiems mokytojams – tiems, kurie
pa‰aukti tarnauti mokytojais, bei
tiems, kurie yra mokytojai savo ‰ei-
mose ir kaip vadovai.
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Kaip gauti BaÏnyãios priemones ir
rasti informacijà apie ‰eimos istorijà

Vietiniai vadovai ir kiti nariai gali
gauti BaÏnyãios priemones, ∞skaitant
‰ventuosius Ra‰tus, studij˜
vadovòlius, Ïurnalus, ‰ventyklos
apdarus ir aprangà savo BaÏnyãios
paskirstymo centruose ar aptarnavimo
centruose, Solt Leik Siãio paskirstymo

centre ar per oficialià BaÏnyãios inter-
neto svetain´ www.lds.org.

Informacijos apie ‰eimos istorijos
darbà galima gauti BaÏnyãios ‰eimos
istorijos interneto svetainòje
www.familysearch.org.





4 02345 95156 4

LITHUANIAN

34595 156


	34595_156_COVER
	34595_156_BODY



