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Instituto programos
„Praturtinkite mokymosi
patirtį“ įvadas
Programos „Praturtinkite mokymosi patirtį“ (PMP) tikslas yra suteikti mokiniams
galimybę prasmingai mokytis Dievo žodžio. Greičiausiai mokiniai pasieks šį tikslą,
kai geriau supras, taikys ir dalinsis Jėzaus Kristaus Evangelijos mokymais. Norint
užbaigti kiekvieną kursą reikia atlikti vieną iš trijų PMP užduočių:

1. „Praturtinkite mokymąsi“ klausimai: mokiniai apmąsto ir atsako į per kursus
pateiktus studijų klausimus. Visiems keturiems kursams iš serijos „Kertinis
akmuo“ pateikiami konkretūs klausimai, o likusiems kursams – bendro
pobūdžio klausimai. Toliau pateikiamos nuorodos į studijų klausimus.

Amžinoji šeima (Religija 200)

Sugrąžinimo pamatas (Religija 225)

Jėzus Kristus ir nesibaigianti Evangelija (Religija 250)

Mormono Knygos mokymai ir doktrina (Religija 275)

Bendrieji pasirenkamieji kursai

2.             Kursas „Studijų žurnalas“: mokiniai nuosekliai aprašinėja, ką
išmoksta, kaip jie tai taiko ir kaip tokia patirtis stiprina jų tikėjimą

Jėzumi Kristumi.

3.             Asmeninio mokymosi projektas: mokiniai suplanuoja ir užbaigia
asmeninio mokymosi projektą, kurį  patvirtina jų mokytojas. Projekte

atsispindi kursuose aptartų doktrinos ir principų mokymasis bei taikymas ir
apibendrinama, kaip sustiprėjo mokinio tikėjimas Jėzumi Kristumi.

Mokymus, kaip taikyti programą „Praturtinkite mokymosi patirtį“, rasite
peržiūrėję filmuką „How to Use the Elevate Learning Experience

Questions“ (liet. „Kaip naudoti programos „Praturtinkite mokymosi patirtį“
klausimus“) (LDS.org).

Mokiniams bus naudingiausia, jei jie šią patirtį pradės puoselėti iš karto, nuosekliai
ją vykdys, gaus grįžtamąjį ryšį ir gyvai arba socialiniuose tinkluose dalinsis savo
patirtimis su savo šeimos nariais ir draugais. Pamokoje galima suteikti mokiniams
galimybių aiškinti, dalintis ir liudyti apie tai, ką jie išmoko apie Jėzų Kristų ir Jo
Evangeliją. Po kiekvienos pamokos mokiniai gali papildyti arba pakoreguoti savo
asmeninio mokymosi projektus, kuriuose atsispindėtų aptartų Evangelijos principų
suvokimas ir taikymas.
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https://www.lds.org/manual/institute-elevate-learning-experience/introduction-to-the-institute-elevate-learning-experience?lang=lit


Kurso pabaigoje mokinių prašoma pateikti baigtas užduotis arba pažymėti, kad jos
buvo atliktos. Nors mokytojo įžvalgos yra svarbios, atminkite, kad pagrindinis
patirties tikslas yra sustiprinti mokinių tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai nutinka, kai
mokiniai įvertina, kaip suvokia svarbiausius principus bei doktrinas ir taiko juos
savo gyvenime. Pritaikant mokymąsi ypatingų poreikių, negalių ar sveikatos
sutrikimų turintiems mokiniams gali tekti jiems padėti užbaigti PMP užduotis.

Prašome pastabas siųsti į El. Paštą si-research@ldschurch.org.

ĮVADAS
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Kursų serijos „Kertinis
akmuo“ klausimai
Nurodymai mokytojui
Užduotys „Praturtinkite mokymosi patirtį“ skirtos instituto mokiniams,
pasirinkusiems kursą iš serijos „Kertinis akmuo“. Šias mokymosi užduotis sudaro
serija klausimų, kurie padės geriau įsisavinti paskirtus skaitinius ir dalyvauti
pamokose. Atsakymai neprivalo būti ilgi, tačiau juose turėtų atsispindėti
nuoširdžios mokinio pastangos. Šio kurso metu mokiniai kviečiami su jūsų pagalba
parašyti, peržiūrėti, redaguoti ir pateikti atsakymus į tuos klausimus. Nors mokiniai
raginami savo atsakymus parašyti ne pamokos metu, jūs galite nuspręsti šiam
tikslui skirti dalį pamokos.

Nors daugelis smulkmenų, susijusių su užduoties atlikimu ir patikrinimu, turi būti
pritaikytos atskiroms programoms, žemiau išvardyti žingsniai padės jums ir jūsų
mokiniams pasiekti teigiamų rezultatų.

1. Pasiruoškite. Prieš pradėdami kursą paskirkite jo apžvalgos datą ir iki kurios
dienos mokiniai turėtų pateikti savo atsakymus į kiekvieną klausimą. Vieni
mokytojai gali norėti peržiūrėti arba gauti visus atsakymus vieną dieną semestro
gale, o kiti gali nuspręsti peržiūrėti ir priimti po vieną atsakymą periodiškai per
visą kursą. Prieš skirdami mokiniams užduotį atsakyti į tam tikrus klausimus,
pirma išdėstykite reikalingą medžiagą ir paskirkite perskaityti su ja susijusius
skaitinius.

2. Aiškiai įvardykite lūkesčius. Kurso pradžioje mokiniams išdalinkite užduotis
„Praturtinkite mokymosi patirtį“. Mokiniams trumpai paaiškinkite šių užduočių
tikslą ir ko iš jų tikimasi, nurodykite dienas, kada apžvelgsite kurso medžiagą ir
kada reikės pateikti atsakymus.

3. Pasidomėkite. Per visą kursą nuolat drąsinkite visus mokinius ir padėkite jiems
atlikti užduotis „Praturtinkite mokymosi patirtį“ iki paskirtos datos.

4. Apžvelkite. Priminkite mokiniams, kad tomis dienomis, kuriomis numatėte
apžvelgti kurso medžiagą, į pamoką jie atsineštų savo atsakymus. Apžvalga
skirta padėti mokiniams įvertinti savo atsakymus ir pasidalinti tuo, ką yra
išmokę. Mokiniams gali būti pravartu savo darbą apžvelgti porose arba
grupelėse. Apžvalga gali būti daug prasmingesnė, jeigu paskatinsite mokinius
paaiškinti, pasidalinti ir paliudyti apie tai, ko jie išmoko (žr. Evangelijos mokymas
ir mokymasis. Vadovėlis seminarijos ir religijos instituto mokytojams ir vadovams
[2012], p. 10). Per apžvalgą kiekvienam klausimui turėtumėte skirti apie 10–15
minučių. Mokiniai raginami, esant reikalui, pakoreguoti savo atsakymus ir tada
pateikti galutinį jų variantą.

5. Pateikite. Iki kurso pabaigos mokiniai pateikia savo atsakymus. Mokiniai bus
atlikę užduotis „Praturtinkite mokymosi patirtį“, kai, mokytojo vertinimu, bus
akivaizdu, kad jie įdėjo pakankamai pastangų aprašydami, koreguodami ir
pateikdami savo atsakymus į visus kurso klausimus. WISE pažymių knygelėje
pažymėkite pavardes mokinių, pateikusių savo atsakymus.
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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 padiktuoti juos
žmogui, kuris juos užrašytų. Norėdami rasti daugiau bendrojo pobūdžio
informacijos, kaip padėti asmenims su negalia, apsilankykite svetainėje lds.org/
topics/disability.

Nurodymai mokiniui
Užduotys „Praturtinkite mokymosi patirtį“ susideda iš klausimų, kurie labai pravers
pamokos diskusijose ir studijuojant paskirtus skaitinius. Per visą kursą
atsakinėdami į šiuos klausimus galėsite geriau suprasti Evangeliją ir ją pritaikyti, kai
apmąstysite, ko išmokote, ir tuo dalinsitės. Atsakinėdami į kiekvieną klausimą
atlikite tokius žingsnius:

1. Savo žodžiais suformuluokite aiškų atsakymą į kiekvieną klausimą ir jį
užrašykite. Atsakymus paremkite Raštais ir pranašų žodžiais. Įsitikinkite, kad
galėsite pasidalinti savo atsakymais.

2. Apžvelkite savo atsakymus juos atsinešę į pamoką tą dieną (ar dienomis), kurią
nurodė jūsų mokytojas.

3. Jei reikia, pakoreguokite savo atsakymus remdamiesi tuo, ką aptarėte per
apžvalgą.

4. Pateikite galutinius atsakymus į visus klausimus tą dieną (ar dienomis), kurią
nurodė jūsų mokytojas.

Į klausimus turėtumėte atsakyti ne per pamoką, nebent gavote kitokių nurodymų.
Jeigu jums reikia kokios konkrečios pagalbos, turite negalią arba sveikatos
sutrikimų, pasikalbėkite su savo mokytoju, kad jis ar ji galėtų padėti užbaigti šias
užduotis. Jūsų mokytojas nori, kad jums sektųsi atliekant šias užduotis, ir yra
pasiruošęs padėti jums pasiekti teigiamą rezultatą.

KURSŲ SERIJOS „KERTINIS  AKMUO“ KLAUSIMAI
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Amžinoji šeima
(Religija 200)
Klausimai
1. Kodėl šeima yra Dangiškojo Tėvo

laimės plano šerdis?

Savo atsakyme turėtumėte:

• Apibūdinti pagrindinius
išgelbėjimo plano tikslus.

• Paaiškinti, kaip teisios šeimos
padeda įgyvendinti šiuos tikslus
amžinybėje.

• Paaiškinti, kodėl doktrina apie šeimą yra svarbi jums ir jūsų amžinajam
tobulėjimui.

• Paaiškinti, kaip pagrindinio šeimos vaidmens išgelbėjimo plane supratimas
veikia jūsų kasdienio gyvenimo sprendimus.

2. Kokius santuokos standartus nustatė Viešpats?

Jūsų atsakymuose turėtų būti paaiškinti tokie dalykai:

• Dievo paskirti sutuoktinių ir gimdytojų vaidmenys bei pareigos.

• Gelbėtojo vaidmuo santuokoje ir šeimoje.

• Įstatymai, susiję su skaistybe bei ištikimybe santuokoje, ir amžinoji šių
įstatymų prigimtis.

• Kaip galėtumėte pritaikyti šiuos principus, kad pasiruoštumėte savo
santuokai ir šeimai arba patobulintumėte jas.

3. Kaip „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ (Ensign or Liahona, Nov. 2010, 129)
teigiamai paveikė jūsų gyvenimą per šiuos kursus?

Galite plėtoti savo ankstesnių atsakymų mintis, jas sujungti arba rašyti visai
nauja tema. Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• Konkretaus principo ar doktrinos iš pareiškimo apie šeimą paaiškinimą, jį
pagrįsdami Raštų eilutėmis ar pastarųjų dienų pranašų žodžiais.

• Pavyzdžių, kaip sekimas pranašų patarimais padėjo jums geriau suprasti jūsų
pasirinktą principą ar doktriną.

• Pavyzdžius palaiminimų, kuriuos jūs arba jūsų pažįstami gavote už tai, kad
įsiklausėte į pareiškime apie šeimą esantį patarimą.

• Ką darysite, kad dar pilniau gyventumėte pagal pasirinktą principą ar
doktriną.
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Pagrindiniai doktrinos punktai
Toliau pateikta informacija surinkta naudojantis pagrindiniais šio kurso pamokų
punktais. Po citatos skliausteliuose esantis numeris nurodo pamoką, esančią
Amžinoji šeima. Mokytojo vadovėlyje (2015), iš kurio paimtas teiginys. Savo atsakymą
palyginkite su informacija, pateikta toliau. Jei šioje apžvalgoje yra svarbus doktrinos
punktas, kurio neįtraukėte į savo atsakymą, galite pakoreguoti savo atsakymą ir
tada jį pateikti. Šios informacijos nereikia pažodžiui perrašyti į savo atsakymą; tik
įsitikinkite, kad suprantate šias doktrinas ir galite perteikti šį supratimą. Trečiajam
klausimui nepateikti pagrindiniai punktai, kadangi jis reikalauja asmeninio
pobūdžio atsakymo.

1. Kodėl šeima yra Dangiškojo Tėvo laimės plano šerdis?

Pagrindiniai išgelbėjimo plano tikslai:

• „Dangiškojo Tėvo planas suteikia mums galimybę tapti tokiems kaip mūsų
Dangiškieji Tėvai“ (3).

• „Žemė buvo sukurta, kad padėtų įgyvendinti Dievo vaikų nemirtingumą ir
amžinąjį gyvenimą“ (4).

Kaip teisios šeimos padeda įgyvendinti šiuos tikslus amžinybėje:

• „Šeima yra Dievo plano šerdis ikimirtingajame, mirtingajame ir amžinajame
gyvenime“ (6).

• „Dėl nuopuolio Adomas ir Ieva galėjo susilaukti vaikų, o jų palikuonys
tobulėdami gali artintis prie amžinojo gyvenimo“ (4).

• „Turėdami fizinį kūną, mes patiriame mirtingojo gyvenimo sąlygas, kurios
gali paruošti mus amžinybei“ (5).

• „Sudarę naująją ir nesibaigiančią santuokos sandorą, galime būti išaukštinti
aukščiausio lygio celestialinėje karalystėje“ (15).

2. Kokius santuokos standartus nustatė Viešpats?

Dievo paskirti sutuoktinių ir gimdytojų vaidmenys bei pareigos:

• „Vyras ir žmona turi šventą atsakomybę mylėti ir rūpintis vienas kitu bei
savo vaikais“ („Šeima. Pareiškimas pasauliui“, 129).

• „Kai vyras ir žmona susilaukia vaikų, jie įvykdo paskirtą Dangiškojo Tėvo
laimės plano dalį“ (17).

• „Gimdytojams įsakyta mokyti savo vaikus, mylėti ir tarnauti vienas kitam,
laikytis Dievo įsakymų ir būti įstatymus gerbiančiais piliečiais“ (22).

Gelbėtojo vaidmuo santuokoje ir šeimoje:

• „Dėl Jėzaus Kristaus Apmokėjimo kiekvienas galėsime galiausiai gauti visus
mūsų Dangiškojo Tėvo pažadėtuosius palaiminimus“ (24).

• „Jei šeimos statys savo pamatą ant Jėzaus Kristaus, Šėtonas neturės galios jų
sunaikinti“ (19).

Įstatymai, susiję su skaistybe bei ištikimybe santuokoje, ir amžinoji šių įstatymų
prigimtis:

AMŽINOJI  ŠE IMA
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• „Santuoka tarp vyro ir moters yra įsteigta Dievo ir paskirta būti amžina“
(„Šeima. Pareiškimas pasauliui“, 129).

• „Be to, skelbiame, jog Dievas įsakė, kad šventos dauginimosi galios būtų
naudojamos tik tarp vyro ir moters, kurie oficialiai sutuokti kaip vyras ir
žmona“ („Šeima. Pareiškimas pasauliui“, 129) (16).

• „Pokyčiai civilinėje teisėje neturėtų ir iš tiesų negali pakeisti Dievo nustatyto
moralės įstatymo. Dievas tikisi, kad vykdysime ir laikysimės Jo įsakymų,
nepriklausomai nuo skirtingų visuomenėje vyraujančių nuomonių ir
tendencijų“ (citata iš Gospel Topics, “Same-Sex Marriage,” lds.org/
topics) (7).

AMŽINOJI  ŠE IMA
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Sugrąžinimo pamatas
(Religija 225)
Klausimai
1. Kaip galiu atskirti tiesą nuo melo?

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• Raštų, pastarųjų dienų pranašų
žodžių ir Šventosios Dvasios
vaidmenį įtvirtinant tiesą;

• kaip studijavimas, tikėjimas ir
malda gali padėti jums
atpažinti tiesą;

• kaip rasti ir įvertinti patikimus šaltinius apie Bažnyčios istoriją ir apreikštą
doktriną bei jais naudotis;

• kaip galite pritaikyti rastus principus, kad atskirtumėte tiesą nuo melo, kai
jūs ar jūsų pažįstamas susiduriate su iššūkiu, problema.

2. Kodėl man svarbu suprasti, kad „Džozefas Smitas […] dėl šio pasaulio žmonių
išgelbėjimo padarė daugiau nei bet kuris kitas kada nors jame gyvenęs žmogus,
išskyrus tik Jėzų“? (DS 135:3.)

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• Pirmojo regėjimo vaidmenį sugrąžinant Evangeliją ir pradedant laikų
pilnatvės laikotarpį;

• kaip tiesa, sugrąžinta per Džozefą Smitą, palaimino jūsų gyvenimą;

• kaip kunigystės raktai ir išgelbėjimo apeigos, sugrąžintos per Džozefą Smitą,
palaimino jūsų gyvenimą;

• kaip Džozefo Smito vaidmuo Sugrąžinime priartino jus prie Dangiškojo
Tėvo ir Jėzaus Kristaus.

3. Kaip bent vienas iš toliau pateiktų svarbiausių Sugrąžinimo įvykių arba doktrinų
palaimino jūsų gyvenimą?

a) Mormono Knygos išėjimas; b) pagrindiniai skyriai ir doktrinos knygoje
„Doktrina ir Sandoros“; c) apreikšta Bažnyčios organizacija; d) kunigystės
sugrąžinimas; e) šventyklos ir jose atliekamas darbas. Savo atsakyme
turėtumėte paminėti:

• ko išmokote apie šį įvykį ar doktriną lankydami šį kursą;

• kaip šis įvykis ar doktrina parodo, kad dangūs yra atviri;

• kaip šis įvykis ar doktrina palaimino jūsų gyvenimą arba kodėl tai jums
asmeniškai svarbu;

• savo liudijimą apie tai, ko išmokote apie Sugrąžintąją Evangeliją.
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Pagrindiniai doktrinos punktai
Toliau pateikta informacija surinkta naudojantis pagrindiniais šio kurso pamokų
punktais. Po citatos skliausteliuose esantis numeris nurodo į pamoką, esančią
Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlyje (2015), iš kurio paimtas teiginys. Savo
atsakymą palyginkite su informacija, pateikta toliau. Jei šioje apžvalgoje yra svarbus
doktrinos punktas, kurio neįtraukėte į savo atsakymą, galite pakoreguoti savo
atsakymą ir tada jį pateikti. Šios informacijos nereikia pažodžiui perrašyti į savo
atsakymą; tik įsitikinkite, kad suprantate šias doktrinas ir galite perteikti šį
supratimą. Trečiajam klausimui nepateikti pagrindiniai punktai, kadangi jis
reikalauja asmeninio pobūdžio atsakymo.

1. Kaip galiu atskirti tiesą nuo melo?

Raštų, pastarųjų dienų pranašų žodžių ir Šventosios Dvasios vaidmuo
įtvirtinant tiesą:

• Šalia Biblijos „Mormono Knyga bei Doktrinos ir Sandorų knyga išneštos
tam, kad pasaulis būtų išgelbėtas“ (22).

• „Šventoji Dvasia gali padėti mums sužinoti, ar tai, ką skaitome, yra
tiesa“ (10).

• „Jei paisysime pranašo žodžių, būsime apsaugoti nuo priešininko“ (9).

• „Kai Viešpaties tarnai kalba Šventosios Dvasios galia, jų žodžiai perteikia
Viešpaties valią“ (12).

Kaip studijavimas, tikėjimas ir malda gali padėti jums atpažinti tiesą:

• „Į mokymosi procesą įtraukdami tikėjimą tampame verti Viešpaties
pagalbos“ (10).

• „Į svarbiausius klausimus galime rasti atsakymus tik tada, jei paklusime
įsakymams, studijuosime deramus informacijos šaltinius, – ypač gyvųjų
pranašų žodžius, – per maldą ieškosime vadovavimo, naudosime tikėjimą ir
būsime kantrūs“ (10).

• „Susidūrę su klausimais ar dvejonėmis apie Evangeliją, turėtume tvirtai
laikytis to, ką jau žinome esant tiesa, ir pasitikėti, kad studijuodami galime
rasti atsakymą arba kad Dievas atsakymą mums apreikš kažkada
ateityje“ (4).

Kaip rasti ir įvertinti patikimus šaltinius bei jais naudotis:

• „Tam nuoširdžiam besidominčiajam galime priminti, kad internetas neturi
tiesos filtro. Kai kuri informacija, kad ir kokia įtikinama atrodytų, yra
paprasčiausiai neteisinga“ (10; Nylas L. Andersenas, „Džozefas Smitas“,
2014 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga).

• „Kad žmonės, ieškantys tiesos, neapsigautų radę melagingą ar klaidingą
informaciją apie Bažnyčią ir jos istoriją, tos informacijos turėtų ieškoti
patikimuose šaltiniuose“ (2).

• „Kai pradedame lyginti tai, kas daroma ir siūloma šiuolaikiniame pasaulyje,
su tuo, ką žinome iš Dievo plano ir prielaidų, duotų Dievo žodyje ir Jo
gyvųjų pranašų mokymuose, […] žinome, kad amžinąja prasme tai mus

SUGRĄŽINIMO PAMATAS
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apsaugos“ (10; Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [2013 m.
vasario 8 d., vakaras su vyresniuoju Dalinu H. Ouksu], lds.org/broadcasts).

2. Kodėl man svarbu suprasti, kad „Džozefas Smitas […] dėl šio pasaulio žmonių
išgelbėjimo padarė daugiau nei bet kuris kitas kada nors jame gyvenęs žmogus,
išskyrus tik Jėzų“? (DS 135:3.)

Pirmojo regėjimo vaidmuo sugrąžinant Evangeliją ir pradedant laikų pilnatvės
laikotarpį:

• „Kai Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus pasirodė Džozefui Smitui, žemėn
buvo sugrąžintos amžinos tiesos“ (2).

• „Įgiję liudijimą apie tai, kad Džozefas Smitas matė Dievą Tėvą ir Jo Sūnų
Jėzų Kristų, mes taip pat sužinome, kad Evangelijos Sugrąžinimas išties
įvyko“ (2).

• „Džozefas Smitas buvo Dievo pašauktas sugrąžinti Evangeliją mūsų
Evangelijos laikotarpyje“ (1).

Kaip tiesa, sugrąžinta per Džozefą Smitą, palaimino jūsų gyvenimą:

• „Jėzus Kristus yra gyva, pašlovinta esybė. Jėzus Kristus yra Tėvo Viengimis.
Jėzus Kristus yra šio ir kitų pasaulių Kūrėjas“ (13).

• „Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra vienintelė tikra ir
gyva bažnyčia žemėje“ (6).

• „Būdami Dangiškojo Tėvo vaikai, mes turime potencialą tapti tokie, koks yra
Jis“ (17).

• „Per pranašą Džozefą Smitą Viešpats apreiškė papildomus Raštus, kurie
patvirtina, išaiškina ir praplečia mūsų žinias apie tiesą“ (12).

Kaip jus jūsų gyvenime palaimino per Džozefą Smitą sugrąžinti kunigystės
raktai ir išgelbėjimo apeigos:

• Džozefas Smitas gavo „misionieriško darbo, amžinosios šeimos ir šventyklos
darbo raktus“ (14).

• „Prieš krikštą žmonės turi būti nuolankūs, atgailaujantys, pasiryžę priimti
Jėzaus Kristaus vardą ir pasiryžę tarnauti Jam iki galo“ (6).

• „Kad pasiektume išaukštinimą, aukščiausią celestialinės karalystės laipsnį,
turime sudaryti naująją ir nesibaigiančiąją santuokos sandorą“ (19).

SUGRĄŽINIMO PAMATAS
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Jėzus Kristus ir nesibaigianti
Evangelija (Religija 250)
Klausimai
1. Ko galiu pasimokyti iš Gelbėtojo

apie paklusnumą Dangiškojo
Tėvo valiai?

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• Gelbėtojo mokymus ar Jo
amžinosios tarnystės pavyzdžius,
parodančius Jo paklusnumą
Dangiškajam Tėvui;

• kaip paklusnumas susijęs su jūsų mokinyste;

• kodėl Gelbėtojo paklusnumo pavyzdys jums svarbus ir kaip Jis gali padėti
jums žingsnis po žingsnio stiprinti jūsų mokinystę;

• kaip Gelbėtojo paklusnumo pavyzdys padeda jums paklusti Dangiškojo
Tėvo valiai.

2. Kodėl man reikia Gelbėtojo?

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• pagrindines kliūtis, kurias turime nugalėti dėl savo nuopuolio būsenos;

• kaip įvairūs Gelbėtojo vaidmenys Jo amžinojoje tarnystėje padeda
Dangiškojo Tėvo vaikams nugalėti šias kliūtis;

• ką turime daryti, kad sulauktume Gelbėtojo pagalbos ir ją priimtume;

• bent vieną būdą, kaip jautėte dievišką Gelbėtojo pagalbą įveikdami
gyvenimo sunkumus ir kliūtis.

3. Ko šiame kurse išmokau apie Jėzų Kristų ir nesibaigiančią Evangeliją ir kaip tai
palaimino mano gyvenimą?

Galite plėtoti savo ankstesnių atsakymų mintis, jas sujungti arba rašyti visai
nauja tema.

• Vienu dviem sakiniais suformuluokite išmoktą doktriną.

• Pasitelkdami Raštus arba pranašų žodžius paaiškinkite šią doktriną.

• Papasakokite, kaip Gelbėtojo mokymai, Jo pavyzdys ar Apmokėjimas
palaimino jūsų gyvenimą.

• Užrašykite savo liudijimą apie tai, ko išmokote apie Jėzų Kristų ir
nesibaigiančią Evangeliją.
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Pagrindiniai doktrinos punktai
Toliau pateikta informacija surinkta naudojantis pagrindiniais šio kurso pamokų
punktais. Po citatos skliausteliuose esantis numeris nurodo į Jėzus Kristus ir
nesibaigianti Evangelija. Mokytojo vadovėlyje (2015) esančią pamoką, iš kurios
paimtas teiginys. Savo atsakymą palyginkite su informacija, pateikta toliau. Jei šioje
apžvalgoje yra svarbus doktrinos punktas, kurio neįtraukėte į savo atsakymą, galite
pakoreguoti savo atsakymą ir tada jį pateikti. Šios informacijos nereikia pažodžiui
perrašyti į savo atsakymą; tik įsitikinkite, kad suprantate šias doktrinas ir galite
perteikti šį supratimą. Trečiajam klausimui nepateikti pagrindiniai punktai, kadangi
jis reikalauja asmeninio pobūdžio atsakymo.

1. Ko galiu pasimokyti iš Gelbėtojo apie paklusnumą Tėvo valiai?

Gelbėtojo mokymai ar Jo amžinosios tarnystės pavyzdžiai, rodantys Jo
paklusnumą Dangiškajam Tėvui:

• „Jehova buvo išrinktas nuo pat pradžios. Viena iš priežasčių, dėl kurios
Jehova buvo išrinktas, yra tai, kad Jis siekė vykdyti Tėvo valią ir visą šlovę
atiduoti Jam“ (2).

• „Nors buvo be nuodėmės, [Jėzus Kristus] pasikrikštijo, kad atliktų visa, kas
reikalinga teisumui“ (8; „Gyvasis Kristus. Apaštalų liudijimas“, Ensign or
Liahona, Apr. 2000, 2).

• „Išgelbėjimo planas reikalavo, kad Jėzus būtų tobulai paklusnus, kad galėtų
atlikti Apmokėjimą“ (9).

• „Aš […] nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė.
[…] Visuomet darau, kas jam patinka“ (Jono 8:28–29).

Kaip Jėzaus paklusnumas Tėvui susijęs su jūsų mokinyste:

• „Kaip ir Gelbėtojas, teisumą įvykdome, kai paklūstame nesibaigiančios
Evangelijos apeigoms ir sandoroms” (8).

• „Jėzaus Kristaus mokinystė reikalauja paklusnumo ir pasiaukojimo. […]
Mokinystė reikalauja mūsų nuolatinio pasiryžimo palikti viską ir sekti
Jėzumi Kristumi“ (10).

• „Sekdami Jėzaus Kristaus pavyzdžiu ir stengdamiesi vykdyti Tėvo, o ne savo
valią, galime įgauti jėgų, padėsiančių mums nugalėti pagundas ir būti
paklusniems“ (9).

2. Kodėl man reikia Gelbėtojo?

Pagrindinės kliūtys, kurias turime nugalėti dėl savo nuopuolio būsenos:

• „Būdami atskirti nuo Dievo akivaizdos, visi mes patiriame dvasinę mirtį ir
visi esame pajungti laikinajai mirčiai, kuri yra fizinio kūno mirtis (žr. Almos
42:6-9; DS 29:41-42)“ (Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinynas [2004], p. 15).

• „Būdami nuopuolio būsenoje, mes esame pajungti priešpriešai ir pagundai.
Kai pasiduodame pagundai, tolstame nuo Dievo (žr. Romiečiams 3:23)“
(Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinynas [2004], p. 15).

JĖZUS KRISTUS IR  NESIBAIGIANTI  EVANGELIJA
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Kaip įvairūs Gelbėtojo vaidmenys Jo amžinojoje tarnystėje padeda Dangiškojo
Tėvo vaikams nugalėti šias kliūtis:

• „Jehova sukūrė žemę, kad paruoštų vietą, kur Dievo vaikai galėtų gyventi ir
tobulėdami artėti prie amžinojo gyvenimo“ (4).

• „Būdamas Viengimis Dievo Sūnus kūne Jėzus Kristus galėjo atlikti
apmokančiąją auką, kuri reikalavo, kad Jis kentėtų daugiau, nei tai galėtų
pakelti paprastas mirtingasis, ir taip atliktų paskirtą vaidmenį Tėvo
plane“ (7).

• „Dėl Jėzaus Kristaus Apmokėjimo per Šventąją Dvasią galime gauti
paguodos ir jėgų, padėsiančių mums ištverti „visokius skausmus ir
suspaudimus, ir gundymus“ (Almos 7:11)“ (16).

• „Dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo ir prisikėlimo visi gimę šiame mirtingume
bus prikelti“ ir sugrąžinti Dievo akivaizdon, kad būtų teisiami (19).

• „Dvasių pasaulyje Jėzus suorganizavo mirusiųjų išgelbėjimo darbą“ (18).

• „Jėzus yra mūsų Užtarėjas pas Tėvą“ (24).

• „Gelbėtojas mus teis pagal mūsų žodžius, mintis, darbus ir širdies
troškimus“ (26).

Ką turime daryti, kad sulauktume Gelbėtojo pagalbos ir ją priimtume:

• „Pasikliaudami Jėzumi Kristumi, kuris įvykdė Apmokėjimą, dalindamiesi
savo liudijimu ir būdami jam ištikimi, mes galime nugalėti Šėtoną“ (3).

• „Nusprendę Gelbėtoją paversti savo gyvenimo šerdimi čia, žemėje,
didesnius palaiminimus gausime amžinybėje“ (2).

• „Jeigu pamaldžiai ir su atgailaujančia dvasia priimsime sakramentą,
galėsime gauti nuodėmių atleidimą lygiai taip pat, kaip jį gavome per
krikštą“ (15).

• „Kai priimame Jėzų Kristų ir sudarome sandorą laikytis Dievo įsakymų, mes
tampame užgimusiais Kristaus sūnumis ir dukromis“ (24).

JĖZUS KRISTUS IR  NESIBAIGIANTI  EVANGELIJA
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Mormono Knygos mokymai
ir doktrina (Religija 275)
Klausimai
1. Kokį vaidmenį jūsų gyvenime

vaidina Mormono Knyga?

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• pagrindinį Mormono Knygos
tikslą ir jos vaidmenį
įtvirtinant tiesą;

• pažadėtuosius palaiminimus
tiems, kurie studijuoja Mormono Knygą;

• kodėl svarbu suprasti dievišką Mormono Knygos kilmę;

• palaiminimus, kuriuos matėte, pajutote ar patyrėte studijuodami Mormono
Knygą šio kurso metu;

• kaip tobulės jūsų Mormono Knygos studijos ir jos mokymų taikymas dėl to,
ką patirsite šiame kurse.

2. Ką ir kaip, pasak Mormono Knygos, padarė Kristus, kad būtų įmanomas jūsų
išaukštinimas?

Savo atsakyme turėtumėte paminėti:

• Kristaus doktrinos paaiškinimą ir pažadėtuosius palaiminimus tiems, kurie
pagal ją gyvena;

• kaip Kristus įveikė kiekvieno iš mūsų dvasines ir fizines kliūtis;

• kaip šio kurso metu augo jūsų dėkingumas ir pasišventimas Jėzui Kristui;

• ką darote, kad parodytumėte, jog priimate Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir
Gelbėtoją.

3. Kokios Mormono Knygos tiesos darė jums įtaką?

Galite plėtoti savo ankstesnių atsakymų mintis, jas sujungti arba rašyti visai
nauja tema.

• Išvardykite tris – penkis principus ar doktrinas iš Mormono Knygos, kurių
išmokote arba kurie jums tapo dar prasmingesni dėl to, kad dalyvavote
šiame kurse.

• Iš savo sąrašo pasirinkite vieną principą ar doktriną ir išsamiai paaiškinkite
naudodamiesi pavyzdžiais iš Raštų ir pranašų žodžių.

• Papasakokite, kodėl pasirinktas principas arba doktrina yra jums svarbus (-i)
ir kaip jį (ją) taikysite.

• Užrašykite savo liudijimą apie tai, ko išmokote šio kurso metu studijuodami
Mormono Knygą.
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Pagrindiniai doktrinos punktai
Toliau pateikta informacija surinkta naudojantis pagrindiniais šio kurso pamokų
punktais. Citatos gale skliausteliuose esantis numeris nurodo į pamoką, esančią
vadovėlyje Mormono Knygos mokymai ir doktrina (2015), iš kurios paimtas teiginys.
Savo atsakymą palyginkite su informacija, pateikta toliau. Jei šioje apžvalgoje yra
svarbus doktrinos punktas, kurio neįtraukėte į savo atsakymą, galite pakoreguoti
savo atsakymą ir tada jį pateikti. Šios informacijos nereikia pažodžiui perrašyti į
savo atsakymą; tik įsitikinkite, kad suprantate šias doktrinas ir galite perteikti šį
supratimą. Trečiajam klausimui nepateikti pagrindiniai punktai, kadangi jis
reikalauja asmeninio pobūdžio atsakymo.

1. Kokį vaidmenį jūsų gyvenime vaidina Mormono Knyga?

Pagrindiniai Mormono Knygos tikslai ir jos vaidmuo įtvirtinant tiesą:

• „Dievas paskutinėmis dienomis išnešė į šviesą Mormono Knygą, kad įtikintų
žmones, jog Jėzus yra Kristus“ (1).

• „Mormono Knygoje yra Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvė“ (6).

• „Biblija ir Mormono Knyga kartu liudija apie Jėzų Kristų“ (7).

Pažadėtieji palaiminimai tiems, kurie studijuoja Mormono Knygą:

• „Mormono Knygos mokymai mums šiandien yra labai vertingi, nes jos
rašytojai žinojo apie problemas, su kuriomis susidursime“ (6).

• „Studijuodami Mormono Knygą ir taikydami jos mokymus, mes esame
sustiprinami prieš velnią ir klaidingus mūsų dienų mokymus bei idėjas“ (11).

2. Ką ir kaip, pasak Mormono Knygos, padarė Kristus, kad būtų įmanomas jūsų
išaukštinimas?

Kristaus doktrinos paaiškinimas ir pažadėtieji palaiminimai tiems, kurie pagal
ją gyvena:

• „Jei ateisime pas Kristų ir laikysimės įsakymų, būsime panašesni į Jį bei
mūsų Dangiškąjį Tėvą ir būsime išgelbėti“ (3).

• „Jeigu gyvensime pagal Kristaus doktriną, mums bus prieinami
Apmokėjimo palaiminimai, ir galėsime gauti amžinąjį gyvenimą“ (8).

• „Tam, kad gautume gailestinguosius atleidimo palaiminimus, turime
panaudoti tikėjimą Jėzumi Kristumi atgailai“ (16).

Kaip Kristus įveikė kiekvieno iš mūsų dvasines ir fizines kliūtis:

• „Per Apmokėjimą Jėzus Kristus įveikė fizinės ir dvasinės mirties
pasekmes“ (5).

• „Gelbėtojas prisiėmė mūsų skausmus, ligas ir silpnybes, kad galėtų
pagelbėti mums grumiantis su mirtingojo gyvenimo sunkumais“ (5).

• „Kadangi Jėzus Kristus sutraukė mirties pančius, visi būsime prikelti ir
gausime nemirtingą kūną“ (18).

MORMONO KNYGOS MOKYMAI IR  DOKTRINA
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Bendrųjų pasirenkamųjų
kursų klausimai
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.

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 „Praturtinkite
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
peržiūrėtumėte skirtingu jūsų pasirinktu metu kurso eigoje.

2. Aiškiai įvardykite lūkesčius. 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 mokiniams suprasti programos „Praturtinkite mokymosi
patirtį“ tikslą. Paaiškinkite, kokių atsakymų tikimasi, paaiškinkite 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. Apžvelkite ir patikslinkite. 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 išmoktus 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.
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5. Pateikite. 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 padiktuoti juos
žmogui, kuris juos užrašytų. Norėdami rasti daugiau bendrojo pobūdžio
informacijos, kaip padėti asmenims su negalia, apsilankykite svetainėje lds.org/
topics/disability.

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 skiltyje
„Atsakymas“ duotus pasiūlymus. Būkite pasiruošę dalintis tuo, ko išmokote ir ką
taikėte, atsinešę savo atsakymus į pamoką peržiūrų dienomis, kurias paskirs
mokytojas.

Klausimai
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.)

• Dievybė

• Išgelbėjimo planas

• Jėzaus Kristaus Apmokėjimas

BENDRŲJŲ PASIRENKAMŲJŲ KURSŲ KLAUSIMAI
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• Sugrąžinimas

• Pranašai ir apreiškimas

• Kunigystė ir kunigystės raktai

• Apeigos ir sandoros

• Santuoka ir šeima

• 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 mokytoju, kad jis galėtų padėti užbaigti šias
užduotis.

BENDRŲJŲ PASIRENKAMŲJŲ KURSŲ KLAUSIMAI
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Kursas „Raštų studijavimo
žurnalas“
Pradėkite vesti kurso studijavimo
žurnalą, kuriame nuosekliai aprašysite,
ką išmokote, kaip tai pritaikėte ir kaip
tai sustiprino jūsų tikėjimą Jėzumi
Kristumi. Tai leis jums apmąstyti ir
atpažinti daugybę jums Dievo duotų
palaiminimų. Žurnalas taip pat gali
tapti įkvėpimo ir stiprybės šaltiniu.
Kursų pabaigoje savo mokytojui turėsite
pranešti, ar nuosekliai vedėte kursų
studijavimo žurnalą ir kaip tokia patirtis sustiprino jūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Vyresnysis Ričardas G. Skotas (1928–2015) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė:

„Saugioje vietoje užsirašykite iš Dvasios sužinotus svarbius dalykus. Pastebėsite,
kad, kai užsirašinėsite svarbias įkvėptas mintis, dažnai jų ateis daugiau. Be to,
įgytos žinios ir pažinimas bus prieinami visą jūsų gyvenimą“ (Richard G. Scott,
“To Acquire Knowledge and the Strength to Use It Wisely,” Ensign, June
2002, 32).

Prezidentas Henris B. Airingas iš Pirmosios Prezidentūros taip pat kalbėjo, kodėl
svarbu užrašyti dvasines įžvalgas:

„Grįžau vėlai, atlikęs Bažnyčios pavedimą. […]

[…] Vos priėjęs prie durų mintyse išgirdau […]: „Duodu šiuos potyrius ne tau
vienam. Užrašyk juos.“

[…] Ir tada supratau mintyse išgirstos žinios prasmę. Turėjau tai užrašyti, kad
mano vaikai kada nors galėtų paskaityti, kaip aš pamačiau Dievo ranką,
laiminančią mūsų šeimą. […]

Po kelias eilutes kasdien rašiau daugelį metų. […] Prieš rašydamas paklausdavau savęs: „Ar
šiandien mačiau Dievo ranką, siekiančią paliesti mus ar mūsų vaikus, ar mūsų šeimą?“ Man tai
darant, kai kas ėmė keistis. […]

Mano širdy augo ne tik dėkingumas. Augo liudijimas. Tapau dar labiau įsitikinęs, kad mūsų
Dangiškasis Tėvas girdi mūsų maldas ir atsako į jas. Jaučiau gilesnį dėkingumą už tai, kad per
Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Apmokėjimą tampu švelnesnis ir tyresnis. Dar labiau įsitikinau, kad
Šventoji Dvasia gali viską atgaivinti mūsų atmintyje – netgi tai, ko nepastebėjome ar
neįsidėmėjome, kai tai įvyko“ (Henris B. Airingas, „O atminkite, atminkite“, 2007 m. spalio
visuotinės konferencijos medžiaga).

Daugiau informacijos taip pat žr. 1 Nefio 1:1–3; 6:3–6; Almos 37:8–9; 3 Nefio
23:6–13; Mozės 6:5, 45-46.
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Pritaikymas mokiniams
su negalia
Programos „Praturtinkite mokymosi
patirtį“ (PMP) pritaikymais siekiama
suteikti mokiniams, turintiems
specifinių poreikių, negalių ar sveikatos
sutrikimų, galimybę dalyvauti
patikrinime vienodomis sąlygomis su
kitais mokiniais. Mokytojai turėtų daryti
atitinkamus pritaikymus atsižvelgdami į
mokinių specifinius poreikius, negalias
ir sveikatos sutrikimus. Toliau
pateikiamos rekomendacijos, į kurias turite atsižvelgti, pritaikydami patikrinimą
savo mokiniams:

• Išsiaiškinkite, kurie mokiniai gali turėti specifinių poreikių ar negalių. Norėdami
sužinoti konkrečius mokinių poreikius, juos išsiaiškinkite asmeniškai
pasikalbėję su mokiniu. Atidžiai išklausykite ir būkite palankiai nusiteikę.

• Drauge su tėvais ir Bažnyčios vadovais suplanuokite, kaip tinkamai atsižvelgsite
į specifinius tokių mokinių poreikius. Mokiniams galite leisti namo pasiimti
PMP užduotis, tačiau įsitikinkite, kad tai netaps našta tėvams. Darykite viską, ką
galite, kad išsiaiškintumėte, ką geriausia pasirinkti mokiniams ir tėvams.

• Atlikite pritaikymus. Individualūs pritaikymai turėtų išlikti konfidencialūs.
Neįmanoma išvardyti visų galimų pritaikymų, tačiau pateikiame galimus
pavyzdžius:

• Pateikimas. Pateikite mokiniui patikrinimo klausimų garso įrašą,
perskaitykite nurodymus ir patikrinimo klausimus arba duokite stambiu
šriftu atspausdintą patikrinimo variantą.

• Atsakymas. Leiskite mokiniui į PMP klausimus atsakyti žodžiu arba leiskite
padiktuoti juos į diktofoną ar pagalbininkui.

• Venkite daryti tokius pritaikymus, kurie pakeistų arba sumažintų mokinio
mokymosi lūkesčius.

• Pritaikydami užduotis pagal mokinių poreikius vadovaukitės Kristaus meile
kiekvienam mokiniui ir sekite Dvasios raginimais.

• Norėdami rasti daugiau bendrojo pobūdžio informacijos, kaip padėti asmenims
su negalia, apsilankykite svetainėje lds.org/topics/disability.
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