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Упутства  за 
наставни план 
2011. године 

Овај водич обезбеђује списак наставног материјала 
за коришћење на часовима недељом током 2011. 
године, упутства за организовање недељних већа и 
часова, и списак црквених материјала за коришћење 
код куће.
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 Дистрибуција
   ОКРУГ:  Председници округа треба ако је потребно 
да испоруче примерке окружним вођама.

   ОДЕЉЕЊЕ:  Бискупи и председници огранака треба 
ако је потребно да расподеле примерке члановима 
бискупства, књиговођама, вођама Мелхиседековог 
свештенства, председништвима помоћних органи-
зација и другим одељењским вођама.

  Окружни и одељењски савети треба сваке године 
да прегледају ово издање. 
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Општи наставни план за 2011. год.
Користи се тамо где је Црква добро утемељена

Организација Приручници и помоћни материјали
Мелхиседеково свештенство и 
Потпорно друштво

1. недеља
Света писма; црквени часописи; Водич за вође свештенства и помоћних организација 
(31178); Брошуре са састанка опште обуке вођства Водич за породицу (31180 202); 
и други извори које је Црква одобрила

2. и 3. недеља:
Јеванђеоска начела, ново издање (06195); наставља се из 2010. год. Овај  приручник 
привремено замењује књиге Учења председника Цркве. Лекције треба да буду  поучаване 
по редоследу представљеном у приручнику. 

4. недеља
Учења нашег времена: говори са генералне конференције; видети стр.  6

5. недеља
Теме и материjале одобрене од стране Цркве одређуjе бискупство

Ароново свештенство и 
Младе жене

Aaronic Priesthood 3 (приручник за Ароново свештенство 3) (34822) и Aaronic Priesthood 
Resource Guide 2011 (Водич за материјале за Ароново свештенство 2011. год.) 
(08659)
Young Women Manual 3 (Приручник за младе жене 3) (34825) и Young Women Resource 
Guide 2011 (Водич за материјале за Младе жене за 2011. год.) (08660)

Остали извори обухватају Света писма; црквене магазине; Испуњавање моје дужности 
према Богу: За носиоце Ароновог свештенства (06746 202); Лични напредак младих 
жена (36035 202); За јачање омладине (36550); и Одани вери (36863).

Школица Узраст 18 месеци–2 године (разред Јаслица)
Погледајте малишане своје: Приручник за јаслице (37108)

Узраст 3–11 година (заЈедничке активности)
Нацрт за заједничке активности за 2011. год.: Знам да су Света писма истинита 
(08635 202)

Узраст 3 године (разред сУнчев зрак)
Школица 1: Божје сам дете ја (34969 202)

Узраст од 4-7 година (разреди Би 4, 5, 6 и 7)
Школица 3: Бирај исправно Б (34499)

Узраст од 8-11 година (разреди дечака Узраста 8, 9, 10 и 11 година)
Школица 7: Нови завет (34604)

Остали извори за све разреде обухватају црквене часописе; илустроване читанке  
Светих писама; Књигу јеванђеоске уметности (06048 090); Children’s Songbook (35395); 
и визуелна помагала од картона (појединачни комплети 1-19).

Ново
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Организација Приручници и помоћни материјали
Недељна школа Узраст 12–13 година

The Presidents of the Church Teacher’s Manual (Учења председника Цркве – приручник за 
учитеља) (31382)

Узраст 14–18 година
New Testament Gospel Doctrine Teacher’s Manual ( Јеванђеоска учења Новог завета –  
приручник за учитеља) (35681 202)
New Testament Class Member Study Guide (Водич за поучавање чланова разреда Новом 
завету) (35682)

одрасли
New Testament Gospel Doctrine Teacher’s Manual ( Јеванђеоска учења Новог завета – 
 приручник за учитеља) (35681)
New Testament Class Member Study Guide (Водич за поучавање чланова разреда Новом 
завету) (35682)

одрасли
Јеванђеоска начела, ново издање (06195). Оваj курс jе намењен истраживачима, 
новим члановима, члановима који се враћају у активност и осталима коjи желе 
упутства о основама jеванђеља. Инструктор бира редослед лекција у складу са 
потребама чланова разреда.

Изборни курсеви Приручници и помоћни материјали

Поучавање jеванђеља Teaching, No Greater Call (Поучавање, нема већег позива) (36123), странице 185–239
(12 недеља)

Брачни и породични односи Marriage and Family Relations Instructor’s Manual (Приручник за учитеља – Брачни и 
породични односи (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide (Водич за поучавање – Брачни и 
породични односи) (36357)
(16 недеља)

Храм и породична историја Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (Водич за учитеље – Храмски рад и 
рад на породичној историји) (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (Водич за чланове – Храмски рад и 
рад на породичној историји) (36795)

Храмска припрема Endowed from on High (Даривани са висина): Temple Preparation Seminar Teacher’s 
Manual (Семинар храмске припреме - приручник за учитеља (36854 202) 
Preparing to Enter the Holy Temple (Припрема за улазак у свети храм) (36793)
(7 недеља)

Нису сви материјали из ове табеле преведени на све језике који користе општи наставни план. Молимо 
вас да користите ове материjале када буду доступни. Контактираjте са дистрибутивним центром у 
вези са питањима око доступности материjала.
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Организација Приручници и помоћни материјали
Мелхиседеково свештенство и 
Потпорно друштво

1. недеља
Света писма; црквени часописи; Водич за вође свештенства и помоћних организација 
(31178); Водич за породицу (31180 202); и други извори које је Црква одобрила

2. и 3. недеља:
Јеванђеоска начела, ново издање (06195); наставак из 2010. год. Ако ова књига 
није доступна, може се користити претходно издање приручника Јеванђеоска начела 
(31110). Ако ниједна од тих књига није доступна, може се користити приручник 
Основе јеванђеља (31129 202). Лекције треба да буду поучаване по редоследу 
представљеном у књизи. 

4. недеља
Учења нашег времена поучавају се из говора са последње генералне конференције 
објављених у часописима  Ensign или  Liahona (видети страницу бр. 6 овог издања ради 
обавештења о избору говора). Ако ти часописи нису доступни на вашем језику, могу се 
користити поруке Првог председништва и поруке за кућно поучавање. 

5. недеља
Теме и материјале одобрене од стране Цркве одређује председништво огранка 

Ароново свештенство и 
Младе жене

1., 4. и 5. недеља 
Aaronic Priesthood Manual 1 (приручник за Ароново свештенство 1) (34820) или Young 
Women Manual 1(приручник за Младе жене 1) (34823). Лекциjе поучаваjте редом 
током две године, затим поновите. Уколико приручници Aaronic Priesthood Manual 1  
(за Ароново свештенство 1) и Young Women Manual 1(за Младе жене 1) нису доступни, 
користите приручнике Дужности и благослови свештенства и Светица последњих дана 
за лекције у 1., 4. и 5. недељи. 

2. и 3. недеља:
Дужности и благослови свештенства, део Б (31112) или Светица последњих дана, 
део Б (31114) 

Остали извори обухватају Света писма; црквене магазине; Испуњавање моје дужности 
према Богу: За носиоце Ароновог свештенства (06746 202); Лични напредак младих 
жена (36035 202); За јачање омладине (36550); и Одани вери (36863).

Основни наставни план за 2011. год.
Користи се у црквеним јединицама са мало чланова или где материјали  
општег наставног плана нису доступни
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Организација Приручници и помоћни материјали
Школица Узраст 18 месеци–2 године (разред Јаслица)

Погледајте малишане своје: Приручник за јаслице (37108)

Узраст 3 –11 година (заЈедничке активности)
Нацрт за заједничке активности за 2011. год.: Знам да су Света писма истинита 
(08635 202)

Узраст 3 године
Школица 1: Божје сам дете ја (34969 202)

Узраст 4–7 година
Школица 3: Бирај исправно Б (34499)

Узраст 8–11 година
Школица 7: Нови завет (34604)

Остали извори за све разреде обухватају црквене часописе; илустроване читанке 
 Светих писама; Књигу јеванђеоске уметности (06048 090); Children’s Songbook (35395); 
и визуелна помагала од папира (појединачни комплети 1–10).

Недељна школа Узраст 12–18 година
New Testament Gospel Doctrine Teacher’s Manual ( Јеванђеоска учења Новог завета – 
приручник за учитеља) (35681 202)

одрасли
New Testament Gospel Doctrine Teacher’s Manual ( Јеванђеоска учења Новог завета – 
 приручник за учитеља) (35681 202)

одрасли
Јеванђеоска начела, ново издање (06195). Ако ова књига није доступна, може се 
користити претходно издање приручника Јеванђеоска начела (31110). Ако ниједна од 
тих књига није доступна, може се користити приручник Основе јеванђеља (31129 202). 
Оваj курс jе намењен истраживачима, новим члановима, члановима који се поново 
активирају и осталима коjи желе упутства о основама jеванђеља. Инструктор бира 
редослед лекција у складу са потребама чланова разреда.

Изборни курсеви Приручници и помоћни материјали
Поучавање jеванђеља Teaching, No Greater Call (Поучавање, нема већег позива) (36123), странице 185–239 

(12 недеља). Ако ова књига није доступна, користите Teaching Guidebook (Приручник 
за поучавање) (34595), стр. 21–22 (8 недеља).

Брачни и породични односи Marriage and Family Relations Instructor’s Manual (Приручник за учитеља – Брачни и 
породични односи (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide (Водич за поучавање – брачни и 
породични односи) (36357)
(16 недеља)

Нису сви материјали из ове табеле преведени на све језике који користе основни наставни план. Молимо 
вас да користите ове материjале када буду доступни. Контактираjте са дистрибутивним центром у 
вези са питањима око доступности материjала.

Ново
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    Упутства за Недељна већа и часове
  Наставни план у целом свету почиње да се примењује од 
1. јануара. За организовање већа свештенства и Недељних 
часова, следите следећа упутства.

   Мелхиседеково свештенство и Потпорно 
друштво
  На већини недељних састанака, браћа Мелхиседековог све-
штенства и сестре Потпорног друштва састају се одвојено 
али проучавају исте теме и користе исте материјале. 

   1. НЕДЕЉА.  Вође Већа старешина, групе високих свеште-
ника и Потпорног друштва планирају овај састанак у соп-
ственој организацији и прве Недеље могу користити мате-
ријале наведене на страницама  2  и  4 . 

  Члан председништва већа старешина или вођство групе 
високих свештеника поучава прве недеље. Вође већа и 
групе користе овај састанак да би помогли браћи да се 
активно укључе у своје свештеничке дужности. Теме могу 
обухватити кућно поучавање, извршење свештеничких 
обреда и благослова, јачање бракова и породица, служење, 
мисионарски рад, активирање, духовну и материјалну 
добробит и рад у храму и на породичној историји. Вође 
већа и група такође могу користити ово време да испла-
нирају начине како да помогну другима, дају задужења и 
затраже извештаје о прошлим задужењима.

  Чланица одељењског председништва Потпорног друштва 
поучава прве недеље. Она користи Света писма и одобрене 
црквене материјале. Вође у Потпорном друштву користе 
овај састанак за поучавање јеванђеоских учења и помажу 
сестрама да се активно укључе у рад Потпорног друштва. 
Теме могу обухватити улоге и одговорности жена у јеван-
ђељу, јачање бракова и породица, кућно поучавање, слу-
жење, мисионарски рад, активирање, духовну и материјалну 
добробит и рад у храму и на породичној историји. Сестре 
могу одвојити време како би поделиле своја сведочанства. 

   2. И 3. НЕДЕЉА.  Браћа Мелхиседековог свештенства и 
сестре Потпорног друштва се поучавају из новог прируч-
ника  Јеванђеоска начела  који привремено замењује књиге 
 Учења председника Цркве . Лекције могу бити поучаване 
од стране вођа већа, групе или учитељица из Потпорног 
друштва које су рукоположене. Лекције се углавном поуча-
вају по редоследу представљеном у приручнику. 

  Веће старешина, група високих свештеника и вође Потпор-
ног друштва се старају да сви чланови од 18 година и старији 
добију примерак новог приручника   Јеванђеоска начела  за 
своје лично проучавање. Вође подстичу  учеснике да на час 
доносе своје приручнике.

  Уколико конференције округа или други састанци преки-
дају поучавање неке од ових лекција, председници округа 
и бискупи одлучују да ли ће бити поучаване неке друге 
недеље. 

   4. НЕДЕЉА – УЧЕЊА НАШЕГ ВРЕМЕНА.  Лекциjе се поу-
чаваjу из говора датих на последњоj генералноj конферен-
циjи, коjи су забележени у часописима   Ensign  или   Liahona.
Ти говори су такође доступни преко интернета (на многим 
језицима) на адреси  www.conference.lds.org . Лекције могу 
поучавати вође или већа, групе или учитељице из Потпор-
ног друштва које су рукоположене. Окружни председници 
могу одлучити коjи говори ће се користити, или за избор 
говора могу задужити бискупе. Конференцијска издања 
тих часописа садрже даља упутства.

   5. НЕДЕЉА (КАДА ЈЕ ИМА).  Тему за овај састанак одре-
ђује бискупство према локалним потребама. Те недеље веће 
старешина и група високих свештеника могу се састати 
одвојено или заједно, или се могу удружити са Потпорним 
друштвом. 
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    Ароново свештенство и Младе жене
  Већа Аронових свештеника се по правилу састају одвојено 
за недељне састанке већа и поучавање. Они се, међутим, 
могу удружити када у јединици има мало младих Аронових 
свештеника. Исте смернице односе се и на разреде Младих 
жена. Млади мушкарци у Ароновом свештенству и младе 
жене могу се повремено састајати за недељне лекције под 
вођством бискупа.

  Млади мушкарци Ароновог свештенства и младе жене 
се поучаваjу из приручника наброjаних на стр. бр.  2  и 
 4 . Вође могу позвати младе да им помогну у поучавању 
делова лекциjа.

    Школица
  Вође треба да групишу децу у Школици у одељења према 
њиховој старости 1. jануара. Уколико има довољан броj 
деце, треба организовати одељења са сваку узрасну групу 
одвојено. Када је ограничен број учионица или учитеља, 
деца различитог узраста могу бити груписана заједно. 

  Где је могуће, треба да постоји разред за децу која напуне 
18 месеци. Уписивање деце у овај разред је избор роди-
теља. Деца узраста 2 године до 1. јануара настављају да 
присуствују разреду јаслица све до краја 2011. Деца узраста 
3 године до 1. јануара, посећују разред Сунчани зрак или 
разред комбинован од најмлађих. 

  Деца се поучавају из приручника приказаних у табелама 
на стр.  2  и  5 .

  Где jе прикладно, млађа деца узимаjу учешће у заjед-
ничким активностима Школице, док стариjа деца прису-
ствуjу настави. Негде на половини наставе у Школици, 
ове две групе мењају места. Где је бројност мала, ове две 
групе могу се састајати заједно. Уколико се групе састаjу 
одвоjено, заjедничке активности за стариjу децу треба да 
се одвиjаjу у исто време када и часови Ароновог свештен-
ства и Младих жена.

  Деца која су напунила 12 година настављају да похађају 
своје часове у Школици до следећег јануара. Међутим, за 
време заjедничких активности у Школици они почињу да 
присуствуjу састанку већа Ароновог свештенства или часу 
Младих жена.

    Недељна школа
  Недељна школа jе намењена члановима коjи су стариjи од 
12 година на дан 1. jануара. Деца коjа током године напуне 
12 година остаjу у Школици за време часа Недељне школе.

  Где има довољан број младих, могу се организовати одво-
јени разреди за сваку старосну групу. Где је број младих мали 
или где је број учионица или учитеља ограничен, млади раз-
личитог старосног доба могу бити груписани заједно. 

  Курсеви Недељне школе и материјали за њихово поуча-
вање приказани су у табели на страницама  3  и  5 . 

    Изборни курсеви
  За информациjу о изборним курсевима, погледати табеле на 
страницама  3  и  5 . Ти курсеви се одржаваjу по потреби под 
управом бискупства. Одржавају се у време које одговара уче-
сницима, укључујући и време одржавања Недељне школе. 

    Чланови са посебним потребама
  Вође треба да обезбеде да чланови са  посебним потребама   
буду упознати са материјалима црквеног наставног плана 
који је прилагођен њиховим потребама. За  обавештење 
о овим материjалима, контактираjте са дистрибутивним 
 центром коjи опслужуjе вашу jединицу. Обавештења коjа 
могу бити од помоћи такође се могу наћи на интернет 
страници  www.disabilities.lds.org .
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Усавршавање учитеља
Вође свештенства и помоћних организациjа су одговорне 
за квалитет поучавања у своjим организациjама. Они усме-
равају нове учитеље и обезбеђују стално обучавање и подр-
шку. Чланови одељењског председништва Недељне школе 
помажу у раду на усавршавању учитеља. Они помажу вођама 
свештенства и помоћних организација у усмеравању, поу-
чавању и пружању сталне подршке учитељима. Чланови 
одељењских савета редовно се међусобно саветују у вези са 
тиме како побољшати поучавање и учење јеванђеља.

Teaching, No Greater Call (Поучавање, нема већег позива) 
(36123) је материјал за усавршавање учитеља. У областима у 
којима ова књига није доступна, јединице треба да користе 
Teaching Guidebook (Приручник за поучавање) (34595).

Материјали за коришћење код куће
Бискуп и одељењске вође треба да се побрину да сви чла-
нови упознају и имају приступ следећим материјалима који 
су доступни на одговарајућем језику:

Света писма

Црквени часописи

Химне (31243)

Породица: Проглас свету (35602 202) 

Христ који живи: Сведочанство апостола 
(36299 202) 

Водич за породицу (31180 202)

Књига упутстава за породично кућно вече (31106)

Књига јеванђеоске уметности (06048 090)

Одани вери: Јеванђеоска препорука (36863)

Погледајте малишане своје: Приручник за јаслице 
(37108)

Стари завет на ДВД (00492)

Све је брижно сачувано: Породичне финансиjе 
(04007 202)

Све је брижно сачувано: Породичне кућне залихе 
(04008 202)

Да бисте добили ове материјале идите на интернет стра-
ницу www.ldscatalog.com или контактирајте са дистрибутив-
ним центром који опслужује вашу јединицу. Многи од ових 
извора такође су доступни за прегледање, слушање или 
преузимање на интернет сајту www.GospelLibrary.lds.org. 
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