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Do biskupów i prezydentów gmin
Prosimy przejrzeć te wskazówki, a następnie przeka-
zać wydrukowany egzemplarz prezydentowi Szkoły 
Niedzielnej.

Do prezydentów Szkoły Niedzielnej
•	Po	przejrzeniu	tych	wskazówek	przedstawcie	je	człon-

kom rady okręgu lub gminy podczas następnego spo-
tkania rady  Możecie przejrzeć te wskazówki lub pobrać 
dodatkowe egzemplarze ze strony lds  org/ manuals 

•	Poproście	 członków	 rady,	 aby	 zdecydowali,	 które	
materiały	są	potrzebne	na	rok	2012	(zauważcie,	że	na	
niektórych	 obszarach	Kościoła	materiały	wysyłane	 są	
automatycznie do okręgów i gmin) 

•	Poproście	członków	rady,	aby	poinformowali	nauczy-
cieli,	że	większość	materiałów	można	oglądać	i	pobrać
on-line ze strony lds  org/ manuals 

•	Jeśli	potrzebne	są	materiały	drukowane,	można	je	za-
mówić w lokalnym centrum dystrybucji lub na stronie 
store  lds  org 

Wskazówki dotyczące programu 
nauczania na rok 2012



2

Ogólny program nauczania 
w niedzielę na 2012 rok
Do zastosowania na obszarach, gdzie Kościół jest mocno zakorzeniony

Większość z tych materiałów można obejrzeć na stronie lds .org/ manuals, z której można je też pobrać.
Jeśli potrzebne są materiały drukowane, można je zamówić w lokalnym centrum dystrybucji lub na stronie store .lds .org.

Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe

Kapłaństwo 
Melchizedeka i 
Stowarzyszenie 
Pomocy

PIERWSZA NIEDZIELA
Pisma święte; Handbook 2: Administering the Church (08702); czasopisma kościelne; Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500); Przewodnik dla przywódców kapłaństwa i orga-
nizacji pomocniczych (31178 166); materiały ze światowego szkolenia; Przewodnik dla rodziny (31180 166) 
i inne materiały zatwierdzone przez Kościół

DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA
Nauki Prezydentów Kościoła: George Albert Smith (36786 166)

CZWARTA NIEDZIELA
Nauki dla naszych czasów: przemówienia z konferencji generalnej; zob. str. 6

PIĄTA NIEDZIELA
Tematy i zatwierdzone przez Kościół materiały wyznacza rada biskupia

Kapłaństwo Aarona i 
Młode Kobiety

Aaronic Priesthood Manual 1 (34820)
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (dostępny tylko on-line na stronie lds .org/ manuals)
Young Women Manual 1 (34823)
Young Women Resource Guide 2012 (dostępny tylko on-line na stronie lds .org/ manuals)

Inne materiały źródłowe to: czasopisma kościelne; Jak wypełniać mój obowiązek wobec Boga: Dla posia-
daczy Kapłaństwa Aarona (06746 166); Osobisty Rozwój Młodych Kobiet (36035 166); Dla wzmocnienia 
młodzieży (36550 166); Oddani wierze (36863 166); Abyście głosili moją ewangelię (36617 166) oraz 
Strength of Youth Media 2012 DVD.

Organizacja 
Podstawowa

WIEK: 18 MIESIĘCY–2 LATA (KLASA ŻŁOBKA)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

WIEK: 3–11 LATA (WSPÓLNA NAUKA)
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2012: Wybierz dobro (08710 166)

WIEK: 3 LATA (KLASA PROMYCZKÓW)
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1: Jestem dzieckiem Boga (34969 166)

WIEK: 4–7 LAT (KLASY WS 4, 5, 6 I 7)
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2: Wybierz sprawiedliwość A (34484 166)

WIEK: 8–11 LAT (KLASY DZIELNYCH 8, 9, 10 I 11)
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 4: Księga Mormona (34594 166)

Inne materiały dla wszystkich klas obejmują: czasopisma kościelne; ilustrowane czytanki do pism świę-
tych; Album Ewangelia w malarstwie (08165 166); Children’s Songbook (35395) oraz Visual Aids Cutouts 
[Wycinanki] (poszczególne zestawy 1–10).
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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe

Szkoła Niedzielna WIEK: 12–13
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual (31384)

WIEK: 14–18
Księga Mormona, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35683 166)
Księga Mormona, Podręcznik do studiowania dla ucznia (35684 166)

DOROŚLI
Księga Mormona, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35683 166)
Księga Mormona, Podręcznik do studiowania dla ucznia (35684 166)

DOROŚLI
Zasady ewangelii, nowe wydanie (06195 166). Ten kurs przeznaczony jest dla zainteresowanych, nowych 
członków, członków powracających do aktywności i innych, którzy potrzebują podstawowego nauczania 
ewangelii. Nauczyciel wybiera porządek lekcji zgodnie z potrzebami członków klasy.

Kursy fakultatywne Podręczniki i materiały źródłowe

Nauczanie ewangelii Nauczanie — nie ma większego powołania (36123 166), str. 185–239.
(12 tygodni)

Małżeństwo i związki 
rodzinne

Marriage and Family Relations Instructor’s Manual [Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcznik nauczy-
ciela] (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide [Małżeństwo i związki rodzinne, Przewodnik dla 
uczestnika kursu] (36357)
(16 tygodni)

Świątynia i historia 
rodziny

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)
(7 tygodni)

Przygotowanie do 
pójścia do świątyni

Obdarowani z wysokości: Seminarium przygotowujące do pójścia do świątyni, Podręcznik dla nauczyciela 
(36854 166)
Przygotowanie do wejścia do świętej świątyni (36793 166)
(7 tygodni)

Nie wszystkie materiały w tej tabeli są dostępne on-line lub zostały przetłumaczone na wszystkie języki, które korzystają z ogólnego programu 
nauczania. Prosimy korzystać z tych materiałów, w miarę jak stają się one dostępne.

Ogólny program nauczania w niedzielę na 2012 rok
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Podstawowy program nauczania 
w niedzielę na rok 2012
Korzysta się z niego tam, gdzie niedawno zorganizowano Kościół lub gdzie materiały ogólnego programu 
nauczania nie są dostępne w danym języku. Za zgodą Prezydium Siedemdziesiątych lub Prezydium Obszaru 
prezydenci palików mogą podjąć decyzję o korzystaniu z podstawowego programu nauczania na obszarach, 
gdzie Kościół jest mocno zakorzeniony i gdzie są już przetłumaczone materiały, o ile będzie on lepiej służył 
członkom niż ogólny program nauczania.

Większość z tych materiałów można obejrzeć na stronie lds .org/ manuals, z której można je też pobrać.
Jeśli potrzebne są materiały drukowane, można je zamówić w lokalnym centrum dystrybucji lub na stronie store .lds .org.

Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe

Kapłaństwo 
Melchizedeka i 
Stowarzyszenie 
Pomocy

PIERWSZA NIEDZIELA
Pisma święte; czasopisma kościelne; Przewodnik dla przywódców kapłaństwa i organizacji pomocniczych 
(31178 166); Przewodnik dla rodziny (31180 166) oraz inne zatwierdzone przez Kościół materiały

DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA
Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część B (31112 166)
Kobieta–Święta w Dniach Ostatnich, Część B (31114 166)

CZWARTA NIEDZIELA
Lekcje w ramach „Nauki dla naszych czasów” mają być prowadzone w oparciu o najnowsze wydanie 
konferencyjne czasopisma Ensign lub Liahona (zob. str. 6 tej publikacji, aby zapoznać się ze wskazówkami 
na temat wybierania przemówień). Jeśli materiały te nie są dostępne w danym języku, można wykorzystać 
Przesłania od Rady Prezydenta Kościoła i Przesłania dla odwiedzin domowych.

PIĄTA NIEDZIELA
Tematy i zatwierdzone przez Kościół materiały wyznacza prezydium gminy

Kapłaństwo Aarona 
i Młode Kobiety

PIERWSZA, CZWARTA I PIĄTA NIEDZIELA
Aaronic Priesthood Manual 1 (34820) lub Young Women Manual 1 (34823). Nauczaj lekcji po kolei przez 
dwa lata, potem powtórz. Jeśli podręczniki Aaronic Priesthood Manual 1 oraz Young Women Manual 1 nie 
są dostępne, korzystaj z podręczników Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część A (31111 166) 
oraz Kobieta–Święta w Dniach Ostatnich, Część A (31113), aby przeprowadzić lekcje w pierwszą, czwartą i 
piątą niedzielę.

DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA
Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część B (31112 166)
Kobieta–Święta w Dniach Ostatnich, Część B (31114 166)

Inne materiały źródłowe to: czasopisma kościelne; Jak wypełniać mój obowiązek wobec Boga: Dla posia-
daczy Kapłaństwa Aarona (06746 166); Osobisty Rozwój Młodych Kobiet (36035 166); Dla wzmocnienia 
młodzieży (36550 166) oraz Oddani wierze (36863 166).
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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe

Organizacja 
Podstawowa

WIEK: 18 MIESIĘCY–2 LATA (KLASA ŻŁOBKA)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

WIEK: 3–11 LATA (WSPÓLNA NAUKA)
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2012: Wybierz dobro (08710 166)

WIEK: 3 LATA
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1: Jestem dzieckiem Boga (34969 166)

WIEK: 4–7
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2: Wybierz sprawiedliwość A (34484 166)

WIEK: 8–11
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 4: Księga Mormona (34594 166)

Inne materiały dla wszystkich klas obejmują: czasopisma kościelne; ilustrowane czytanki do pism świę-
tych; Album Ewangelia w malarstwie (08165 166); Children’s Songbook (35395) oraz Visual Aids Cutouts 
[Wycinanki] (poszczególne zestawy 1–10).

Szkoła Niedzielna WIEK: 12–18
Księga Mormona, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35683 166)

DOROŚLI
Księga Mormona, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35683 166)

DOROŚLI
Zasady ewangelii, nowe wydanie (06195 166). Jeśli ta książka nie jest dostępna, można korzystać 
z wcześniejszego wydania Zasad ewangelii (31110 166). Jeśli żadna z tych książek nie jest dostępna, 
można korzystać z Gospel Fundamentals (31129). Ten kurs przeznaczony jest dla zainteresowanych, 
nowych członków, członków powracających do aktywności i innych, którzy potrzebują podstawowego 
nauczania ewangelii. Nauczyciel wybiera porządek lekcji zgodnie z potrzebami członków klasy.

Kursy fakultatywne Podręczniki i materiały źródłowe

Nauczanie ewangelii Nauczanie — nie ma większego powołania (36123 166), str. 185–239 (12 tygodni). Jeśli ta książka nie 
jest dostępna, skorzystaj z pozycji Przewodnik do nauczania (34595 166), str. 21–22 (8 tygodni).

Małżeństwo i związki 
rodzinne

Marriage and Family Relations Instructor’s Manual [Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcznik nauczy-
ciela] (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide [Małżeństwo i związki rodzinne, Przewodnik dla 
uczestnika kursu] (36357)
(16 tygodni)

Nie wszystkie materiały w tej tabeli są dostępne on-line lub zostały przetłumaczone na wszystkie języki, które korzystają z podstawowego pro-
gramu nauczania. Prosimy korzystać z tych materiałów, w miarę jak stają się dostępne.

Podstawowy program nauczania w niedzielę na rok 2012
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Rok, w który obowiązuje program nauczania, rozpo-
czyna się na całym świecie 1 stycznia. Skorzystaj z nastę-
pujących wskazówek, aby zorganizować kwora kapłań-
skie i klasy niedzielne.

Kapłaństwo Melchizedeka  
i Stowarzyszenie Pomocy
(Zob  Handbook 2: Administering the Church	 [2010],	
7.8.1,	9.4.1)

W	większość	niedziel	bracia	z	Kapłaństwa	Melchizedeka
i siostry ze Stowarzyszenia Pomocy spotykają się oddziel-
nie,	lecz	studiują	te	same	tematy	i	korzystają	z	tych	samych
materiałów 

PIERWSZA NIEDZIELA 	 Przywódcy	 kworum	 starszych,	
grupy wyższych kapłanów i Stowarzyszenia Pomocy pla-
nują to spotkanie dla własnej organizacji i mogą korzy-
stać z materiałów źródłowych na pierwszą niedzielę mie-
siąca,	wymienionych	na	str. 2	i	4.

W pierwszą niedzielę naucza członek prezydium kwo-
rum starszych lub jeden z przywódców grupy wyższych 
kapłanów  Podczas tego spotkania przywódcy Kapłań-
stwa Melchizedeka nauczają braci doktryn ewangelii i 
pomagają im aktywnie zaangażować się w obowiązki 
kapłańskie  Przywódcy kworum i grupy starają się o prze-
wodnictwo	Ducha,	kiedy	podejmują	decyzję	w	sprawie	
nauczanych	tematów.	Tematy,	które	można	poruszyć, to:	
nauczanie	 domowe,	 dokonywanie	 obrzędów	 kapłań-
skich	i	błogosławienie,	wzmacnianie	małżeństw	i	rodzin,	
służba,	praca	misjonarska,	zatrzymywanie	nawróconych,
uaktywnianie, duchowa	 i	 doczesna	 pomoc	 wzajemna	
oraz	praca	świątynna	i	praca	nad	historią	rodziny.	Przy-
wódcy kworum i grupy mogą też wykorzystać ten czas 
na	zaplanowanie	pomocy	 innym,	przydzielenie	zadań	 i	
poproszenie o zdanie sprawozdań z poprzednich zadań 

W pierwszą niedzielę naucza członkini prezydium Sto-
warzyszenia Pomocy w okręgu  Przywódczynie Stowa-
rzyszenia	Pomocy	wykorzystują	to	spotkanie,	by	nauczać	
doktryn ewangelii oraz pomóc siostrom w aktywnym 
zaangażowaniu się w pracę Stowarzyszenia Pomocy  
Członkinie prezydium Stowarzyszenia Pomocy starają 
się	o	przewodnictwo	Ducha,	kiedy	podejmują	decyzję	w	
sprawie nauczanych tematów  Poruszane tematy mogą 
obejmować:	rolę	i	obowiązki	kobiet	w	ramach	ewangelii,	
wzmacnianie	małżeństw	i	rodzin,	odwiedziny	domowe,
służbę,	pracę	misjonarską,	zatrzymywanie	nawróconych,
uaktywnianie, duchową	 i	 doczesną	 pomoc	 wzajemną	
oraz	 pracę	 świątynną	 i	 pracę	 nad	 historią	 rodziny,	 jak	

również cele Stowarzyszenia Pomocy  Można także dać 
siostrom	czas	na	podzielenie	się	swoimi	świadectwami.

DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA  Bracia z Kapłaństwa 
Melchizedeka oraz siostry ze Stowarzyszenia Pomocy 
są nauczani z nowego podręcznika Nauki Prezydentów 
Kościoła: George Albert Smith. Lekcji mogą nauczać przy-
wódcy	lub	nauczyciele	kworum, grupy	czy	Stowarzysze-
nia Pomocy  Lekcje są zazwyczaj przeprowadzane w takim 
porządku,	w	jakim	przedstawione	są	w	podręczniku.

Przywódcy kworum	starszych,	grupy	wyższych	kapłanów	
i	przywódczynie	Stowarzyszenia	Pomocy	upewniają	się,
że wszyscy członkowie powyżej 18 lat otrzymali egzem-
plarz książki Nauki Prezydentów Kościoła: George Albert 
Smith	do	osobistego	studiowania,	bez	względu	na	to,	czy	
mogą uczestniczyć w spotkaniach  Przywódcy zachęcają 
obecnych,	 aby	 przynosili	 swoje	 egzemplarze	 książki	 i,
jeśli	to	możliwe,	własne	egzemplarze	pism	świętych.

Jeśli	 konferencje	 palika	 lub	 inne	 spotkania	 uniemożli-
wiają	nauczanie	jednej	z	tych	lekcji,	prezydenci	palika	i	
biskupi	decydują,	czy	należy	 ją	przeprowadzić	podczas	
innej niedzieli 

CZWARTA NIEDZIELA — NAUKI DLA NASZYCH CZA-
SÓW  Lekcje mają być prowadzone w oparciu o przemó-
wienia z najnowszego wydania konferencyjnego czasopi-
sma Ensign lub Liahona  Przemówienia te są też dostępne 
(w	wielu	językach)	na	stronie:	conference	.lds	.org.	Lekcji	
mogą	nauczać	przywódcy	lub	nauczyciele	kworum,	grupy	
czy Stowarzyszenia Pomocy  Przemówienia wybiera pre-
zydent palika lub biskup  Wydania konferencyjne tych 
czasopism zawierają dalsze wskazówki 

PIĄTA	NIEDZIELA	(KIEDY	WYSTĘPUJE). Biskup okre-
śla	 temat,	 wyznacza	 nauczyciela	 (zazwyczaj	 członka
okręgu lub palika) oraz to czy siostry ze Stowarzyszenia 
Pomocy i posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka spoty-
kają	się	oddzielnie,	czy	razem.	

Kapłaństwo Aarona i Młode Kobiety
(Zob  Handbook 2,	8.11,	10.6)

Kwora Kapłaństwa Aarona zwykle spotykają się oddzielnie 
podczas	niedzielnych	spotkań	kworum	 i	 lekcji.	 Jednakże	
mogą	spotykać	się	razem,	jeśli	w	danej	jednostce	jest	nie-
wielu młodych mężczyzn w Kapłaństwie Aarona  To samo 
tyczy się klas Młodych Kobiet  Pod kierunkiem biskupa 
młodzi mężczyźni z Kapłaństwa Aarona i młode kobiety 
mogą czasami razem uczestniczyć w lekcjach niedzielnych 

Zajęcia niedzielne w kworach i klasach
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Młodzi mężczyźni z Kapłaństwa Aarona i młode kobiety 
są	nauczani	z	podręczników	wymienionych	na	str. 2	i	4.	
Przywódcy mogą poprosić młodzież o pomoc w naucza-
niu	części	lekcji.

Organizacja Podstawowa
(Zob  Handbook 2, 11 4)

Przywódczynie powinny podzielić dzieci na klasy Organi-
zacji	Podstawowej	według	wieku,	jaki	osiągnęły	w	dniu	1	
stycznia.	Jeśli	jest	wystarczająca	liczba	dzieci,	należy	zor-
ganizować oddzielne klasy dla każdej grupy wiekowej 
Tam,	gdzie	ilość	pomieszczeń	lub	nauczycieli	jest	ograni-
czona,	można	połączyć	dzieci	w	różnym	wieku.

Tam,	gdzie	 jest	 to	możliwe,	powinno	zorganizować	 się	
żłobek	dla	dzieci,	które	ukończyły	18	miesięcy.	Zapisanie	
dzieci do	 tej	 klasy	 zależy	 od	 rodziców.	Dzieci,	 które	 1	
stycznia	mają	2	 lata,	 chodzą	do	klasy	żłobka	do	końca	
roku	2012.	Dzieci,	które	1	 stycznia	mają	3	 lata,	 chodzą	
do klasy Promyczków lub do młodszej połączonej klasy 

Dzieci są nauczane z podręczników wymienionych w tabe-
lach	na	str. 2	i	5.

Tam,	gdzie	 jest	 to	właściwe,	młodsze	dzieci	uczestniczą	
we	Wspólnej	 Nauce	 Organizacji	 Podstawowej,	 podczas	
gdy starsze dzieci mają lekcję  W połowie zajęć Organi-
zacji Podstawowej te dwie grupy zamieniają się miejscami 
Tam,	gdzie	jest	niewiele	dzieci,	obie	grupy	mogą	uczest-
niczyć	razem.	Jeśli	dwie	grupy	spotykają	się	oddzielnie,	
Wspólna Nauka dla starszych dzieci powinna odbywać 
się w tym samym czasie co lekcje Kapłaństwa Aarona i 
Młodych Kobiet 

Dzieci,	które	skończyły	12	lat	w	ciągu	roku,	w	czasie	Wspól-
nej Nauki Organizacji Podstawowej zaczynają uczestniczyć 
w spotkaniach kworum Kapłaństwa Aarona i w lekcjach 
Młodych Kobiet  Podczas lekcji Organizacji Podstawowej 
dzieci,	które	niedawno	skończyły	12	lat,	normalnie	chodzą	
na zajęcia Organizacji Podstawowej aż do stycznia następ-
nego	 roku.	 Jednakże	biskup	 i	 inni	przywódcy	w	okręgu	
po	naradzeniu	się	mogą	określić,	czy	 te	12-latki	nie	sko-
rzystałyby więcej dzięki uczestnictwu w zajęciach Szkoły 
Niedzielnej	dla	12-	 i	 13-latków.	Podejmując	 taką	decyzję,	
przywódcy	biorą	pod	uwagę	potrzeby	dzieci	oraz	to,	kiedy	
poszczególne dzieci kończą 12 lat  Ich decyzja odnosi się 
do	wszystkich	dzieci,	które	kończą	12	lat	w	ciągu	roku.

Szkoła Niedzielna
(Zob  Handbook 2, 12 4)

Szkoła	Niedzielna	jest	dla	członków,	którzy	w	dniu	1	stycz-
nia	mają	12	lat	lub	więcej.	Dzieci,	które	kończą	12	lat	w	ciągu	
roku,	pozostają	w	 swojej	klasie	Organizacji	Podstawowej	

podczas Szkoły Niedzielnej lub zaczynają uczęszczać na 
zajęcia	dla	12-	 i	13-latków,	 jeśli	 tak	zdecyduje	biskup	po	
naradzeniu się z innymi przywódcami w okręgu 

Jeśli	jest	wystarczająca	liczba	młodzieży,	można	zorganizo-
wać	klasy	dla	każdej	grupy	wiekowej.	Tam,	gdzie	jest	nie-
wiele	młodzieży	lub	gdzie	ograniczona	jest	ilość	pomiesz-
czeń	albo	nauczycieli, można	połączyć	młodzież	w	różnym
wieku.	 Każdy	 okręg,	 w	 którym	 jest	 wystarczająca	 liczba	
młodych	dorosłych	stanu	wolnego,	może	zorganizować	dla	
nich osobną klasę Szkoły Niedzielnej  

Kursy i materiały do nauczania w Szkole Niedzielnej 
wymienione	są	w	tabelach	na	str. 3	i	5.

Kursy fakultatywne
Informacje na temat kursów fakultatywnych znajdują się 
w	tabelach	na	str. 3	i	5.	Kursy	te	odbywają	się	pod	kierun-
kiem	rady	biskupiej	wtedy,	kiedy	zaistnieje	taka	potrzeba.	
Odbywają	 się	 w	 czasie,	 który	 odpowiada	 uczestnikom	
kursu i mogą mieć miejsce podczas Szkoły Niedzielnej 

Członkowie niepełnosprawni
Przywódcy	 powinni	 upewnić	 się,	 że	 niepełnosprawni	
członkowie	 wiedzą	 o	 istnieniu	 kościelnych	 materiałów
programowych,	 które	 są	 dostosowane	 do	 ich	 potrzeb.	
Aby	uzyskać	informacje	na	temat	tych	materiałów,	skon-
taktuj	się	z	centrum	dystrybucji,	które	obsługuje	twoją	jed-
nostkę lub wejdź na stronę store  lds  org  Pomocne infor-
macje można też znaleźć na stronie disabilities  lds  org 

Doskonalenie uczenia się i nauczania
(Zob  Handbook 2,	5.5,	12.5)	

Przywódcy kapłańscy i organizacji pomocniczych są 
odpowiedzialni za doskonalenie uczenia się i naucza-
nia w swoich organizacjach  Ukierunkowują nowych 
nauczycieli i zapewniają stałe szkolenie oraz wsparcie 
Członkowie prezydiów Szkoły Niedzielnej w okręgach 
służą	 jako	specjaliści	wspierający	działania	okręgów	w	
zakresie	doskonalenia	nauczania	i	uczenia	się.	Na	prośbę	
rady biskupiej lub przywódców kapłaństwa i organizacji 
pomocniczych	służą	radą,	zapewniają	szkolenie	i	wspar-
cie  Pomagają ukierunkować nowo powołanych nauczy-
cieli oraz doskonalić proces uczenia się i nauczania w 
swoich organizacjach  Członkowie rady okręgu regu-
larnie przeprowadzają narady dotyczące udoskonalania 
nauczania ewangelii oraz procesu uczenia się 

Źródłem doskonalenia nauczycieli jest podręcznik 
Nauczanie — nie ma większego powołania	(36123	166).	
Na	obszarach,	na	których	książka	ta	jest	niedostępna,	jed-
nostki powinny korzystać z Przewodnika do nauczania
(34595	166).

Zajęcia niedzielne w kworach i klasach
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Biskup	i	przywódcy	okręgu	powinni	upewnić	się,	że	wszy-
scy członkowie znają następujące materiały i mają do nich 
dostęp,	jeśli	są	przetłumaczone	na	język	ojczysty:

Pisma	święte

Czasopisma	kościelne

Hymny oraz pieśni dla dzieci	(33438	166)

Rodzina: Proklamacja dla świata	(35602	166)

Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów	(36299	166)

Przewodnik dla rodziny	(31180	166)

Family Home Evening Resource Book	(31106)

Album Ewangelia w malarstwie	(08165	166)

Nasze dziedzictwo: Krótka historia Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich	(35448	166)

Dla wzmocnienia młodzieży	(36550	166)

Oddani wierze	(36863	166)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual	(37108)

Scripture Stories	DVD	(06598)

Let Virtue Garnish Thy Thoughts (Niechaj cnota 
ozdabia	wasze	myśli)	[przemówienia	na	temat	
problemu pornografii] (00460)

Przygotujcie każdą potrzebną rzecz: Budżet 
rodzinny (04007 166)

Przygotujcie każdą potrzebną rzecz: Zapasy 
rodzinne (04008 166)
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Materiały do wykorzystania w domu

Wiele z materiałów wymienionych powyżej 
dostępnych jest w formie elektronicznej na stronie 
lds .org/ manuals. Aby uzyskać egzemplarze druko-
wane, wejdź na stronę store .lds .org lub skontaktuj się 
z centrum dystrybucji, które służy twojej jednostce.




