
Praturtinkite mokymosi institute patirtį.  
Bendrieji pasirenkamieji kursai

Nurodymai mokytojui
Programa „Praturtinkite mokymosi patirtį“ gali būti taikoma bet kuriam instituto kursui, išskyrus kursus iš serijos 
„Kertinis akmuo“. Ją sudaro klausimai – svarbus priedas prie paskirtų skaitinių ir klasės užduočių. Kvietimas ir pagalba 
studentams mokytis, taikyti, užsirašinėti ir dalintis principais bei doktrinomis gali padėti jiems sustiprinti liudijimą ir 
atsivertimą.

Apmokymą, kaip taikyti programą „Praturtinkite mokymosi patirtį“, rasite peržiūrėję filmuką „How to Use the 
Elevate Learning Experience Questions“ (4:30).

Šį filmuką rasite lds.org/go/454 arba Gospel Library programėlėje.

Kaip nurodyta, mokiniai atsako į tris iš septynių klausimų, pateiktų lape su mokiniams skirtais nurodymais. Mokinių 
atsakymai visų pirma turi būti paremti to kurso metu įgytomis ir taikytomis žiniomis. Nors taikant programą „Pra-
turtinkite mokymosi patirtį“ kai ką gali tekti adaptuoti, kad tiktų konkrečiai klasei arba atskiriems mokiniams, toliau 
išvardyti žingsniai padės jums ir jūsų mokiniams pasiekti teigiamų rezultatų:

 1. Pasiruoškite
Prieš pradėdami kursą peržiūrėkite klausimus ir parenkite programos „Praturtinkite mokymosi patirtį“ taikymo 
planą. Ruošdamiesi galite nutarti, kaip mokiniams pateiksite klausimus ir paaiškinsite, ko tikimasi naudojant 
programą „Praturtinkite mokymosi patirtį“, pavyzdžiui, apie terminus, kada bus peržiūrimi ir pateikiami mokinių 
atsakymai, apie atsakymų apimtį ir formatą. Rekomenduojama, kad kiekvieną iš trijų mokinio atsakymų peržiū-
rėtumėte skirtingu jūsų pasirinktu metu kurso eigoje.

 2. Pateikite klausimus
Kurso pradžioje kiekvienam mokiniui duokite po lapą su klausimais iš mokiniams skirtų nurodymų. Tai suteiks 
mokiniams pakankamai laiko semestro metu studijuoti, taikyti ir užrašyti atsakymus į klausimus. Padėkite moki-
niams suprasti programos „Praturtinkite mokymosi patirtį“ tikslą. Paaiškinkite, kokių atsakymų tikimasi, paaiš-
kinkite apie jų peržiūros ir pateikimo datas.

 3. Pasidomėkite
Per visą kursą nuolat drąsinkite visus mokinius ir padėkite jiems atsakyti į programos „Praturtinkite mokymosi 
patirtį“ klausimus. Raskite būdus, kaip klausimus susieti su mokymo medžiaga arba kaip juos integruoti į klasės 
veiklas. Galite paprašyti, kad mokiniai į klausimus atsakytų per pamoką, po pamokos arba pasirinktinai.

 4. Peržiūrėkite ir pataisykite
Priminkite mokiniams, kad tomis dienomis, kurias numatėte apžvalgai, į pamoką jie atsineštų savo atsakymus į 
jiems skirtus klausimus. Prašykite, kad savo atsakymuose jie aiškintų, dalintųsi ir liudytų apie kurso metu išmok-
tus ir taikytus dalykus. Mokiniams gali būti pravartu vieniems kitų darbus apžvelgti porose arba grupelėse. Jei 
reikia, galite paprašyti mokinius pataisyti savo atsineštus atsakymus prieš juos atiduodant.

 5. Pateikite atsakymus
Programą „Praturtinkite mokymosi patirtį“ mokiniai užbaigia pateikdami atsakymus į visus tris klausimus pagal 
jūsų iškeltus reikalavimus. Nors pageidautina, kad įvertintumėte mokinių atsakymus, tai nėra privaloma. Informaciją 
apie atsakymus pateikusius mokinius įrašykite į WISE pažymių knygelę.

Pastaba. Įsitikinkite, jog bus pasirūpinta mokiniais, kurie turi specifinių poreikių, negalių ar sveikatos sutrikimų, kad 
jie galėtų dalyvauti šiame žinių patikrinime lygiomis teisėmis su savo bendraklasiais. Galite parūpinti medžiagą garso 
formatu arba atspausdintą didelėmis raidėmis, leisti mokiniams, rašant atsakymus į klausimus, naudotis kitų žmonių 
pagalba, leisti pateikti atsakymus žodžiu, o ne raštu. Taip pat galite leisti atsakymus pateikti garso formatu arba padik-
tuoti juos žmogui, kuris juos užrašytų. Norėdami rasti daugiau bendrojo pobūdžio informacijos, kaip padėti asmenims 
su negalia, apsilankykite svetainėje lds.org/topics/disability.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=lit&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng
https://www.lds.org/topics/disability?lang=eng&_r=1
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Nurodymai mokiniui
Programą „Praturtinkite mokymosi patirtį“ sudaro klausimai – svarbus priedas prie klasės užduočių ir paskirtų skaitinių. 
Darbas ruošiant atsakymus į tuos klausimus kurso eigoje jums mokantis, taikant, užsirašinėjant ir dalijantis principais 
bei doktrinomis padės jums sustiprinti savo liudijimą ir atsivertimą į Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Remdamiesi doktrina, principais ir informacija, kurią studijavote ir taikėte šio kurso metu, atsakykite į TRIS iš septynių 
toliau pateiktų klausimų. (Jūsų mokytojas gali jums skirti konkrečius klausimus.) Rašydami atsakymą, atsižvelkite į skil-
tyje „Atsakymas“ duotus pasiūlymus. Būkite pasiruošę dalintis tuo, ko išmokote ir ką taikėte, atsinešę savo atsakymus į 
pamoką peržiūrų dienomis, kurias paskirs mokytojas.

 1. Kaip pradėjote geriau pažinti Dangiškąjį Tėvą?
 2. Kas padėjo jums geriau suprasti Jėzų Kristų ir Jo Apmokėjimą bei juo pasikliauti?
 3. Kaip stiprėjo jūsų liudijimas apie Evangelijos sugrąžinimą?
 4. Kas jums padėjo geriau pasiruošti šventyklos palaiminimams?
 5. Kokios šiame kurse nagrinėtos tiesos palaimino jūsų gyvenimą?
 6. Kaip sustiprinote savo liudijimą apie ---------------? (Mokytojas nurodys šiam klausimui skirtą principą 

arba doktriną.)
 7. Kaip jūsų gyvenimas pagerėjo sustiprinus savo pažinimą apie ---------------? (Pasirinkite VIENĄ iš šių 

doktrinos temų.)
 a) Dievybė

 b) Išgelbėjimo planas

 c) Jėzaus Kristaus Apmokėjimas

 d) Sugrąžinimas

 e) Pranašai ir apreiškimas

 f) Kunigystė ir kunigystės raktai

 g) Apeigos ir sandoros

 h) Santuoka ir šeima

 i) Įsakymai

Atsakymas
Į kiekvieną atsakymą galite įtraukti šiuos dalykus:

• Įvardykite doktriną, kuri tapo jums prasmingesnė šio kurso metu.
• Paaiškinkite tą doktriną savais žodžiais, Raštų ištraukomis arba dabartinių pranašų žodžiais.
• Papasakokite nutikimą, vykusį neseniai, kai tos doktrinos jėgą pajautėte savo gyvenime.
• Papasakokite, kaip tai sustiprino jūsų atsivertimą į Kristaus Evangeliją.

Pastaba. Jei jums reikia kokios konkrečios pagalbos, turite negalią arba sveikatos sutrikimų, pasikalbėkite su savo moky-
toju, kad jis galėtų padėti užbaigti šias užduotis.
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