
Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập:  
Các Khóa Học Tổng Quát Tự Lựa Chọn

Những Chỉ Dẫn dành cho Giảng Viên
Tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập này có thể được sử dụng với bất cứ khóa học nào của viện giáo lý mà không 
phải là một khóa học chính. Kinh nghiệm học tập này gồm có các câu hỏi mà là một phần bổ sung quan trọng cho những 
bài đọc được chỉ định và sự tham gia của lớp học. Việc mời gọi và giúp đỡ sinh viên học tập, áp dụng, ghi chép, và chia sẻ 
các nguyên tắc và giáo lý có thể giúp củng cố chứng ngôn của họ và làm tăng thêm sự cải đạo của họ.

Để được huấn luyện về cách sử dụng các câu hỏi trong tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập, hãy xem video 
“Cách Sử Dụng Các Câu Hỏi trong tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập” (4:30).
Video này có sẵn trực tuyến tại lds. org/ go/ 454 và trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm.
Dưới sự hướng dẫn của anh chị em, các sinh viên trả lời ba trong số bảy câu hỏi trong tờ giấy hướng dẫn dành cho sinh 
viên. Những câu trả lời của sinh viên cần phải chủ yếu là từ những gì họ học được và áp dụng trong suốt khóa học. Trong 
khi một số chi tiết trong việc thực hiện tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập có thể cần phải được thích nghi tùy 
thuộc vào lớp học hoặc riêng từng sinh viên, nhưng các bước sau đây sẽ giúp anh chị em và sinh viên của mình có được 
một kinh nghiệm thành công:
 1. Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu khóa học, hãy xem lại các câu hỏi và lên kế hoạch để thực hiện tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc 
Học Tập. Sự chuẩn bị của anh chị em có thể gồm có những cách để giới thiệu các câu hỏi cho lớp học và giải thích về 
những điều anh chị em kỳ vọng đối với tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập, chẳng hạn như những ngày 
dành cho việc xem lại và nộp các câu trả lời của sinh viên, độ dài được kỳ vọng của các câu trả lời, và dạng thức cho 
các câu trả lời. Chúng tôi khuyến khích anh chị em nên xem lại mỗi câu trong số ba câu trả lời của sinh viên vào ba 
ngày khác nhau do anh chị em chọn trong suốt khóa học.

 2. Đưa ra các câu hỏi
Vào lúc bắt đầu khóa học, hãy đưa cho mỗi sinh viên một bản sao các câu hỏi được tìm thấy trong tờ giấy hướng dẫn 
dành cho sinh viên. Việc này sẽ cho phép các sinh viên có đủ thời gian để học hỏi, áp dụng, và ghi chép những câu trả 
lời cho các câu hỏi trong suốt học kỳ. Giúp họ hiểu được mục tiêu của tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập. 
Nói rõ những kỳ vọng của anh chị em đối với những câu trả lời của họ, kể cả ngày nào sẽ dành cho việc xem lại và 
nộp các câu trả lời.

 3. Theo dõi
Trong suốt khóa học, hãy luôn khuyến khích và phụ giúp tất cả các sinh viên trong khi họ cố gắng hoàn tất các câu hỏi 
của tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập. Tìm những cách để liên kết các câu hỏi với chương trình giảng dạy, 
hoặc kết hợp các câu hỏi đó vào các sinh hoạt của lớp học. Anh chị em có thể để cho các sinh viên chuẩn bị các câu trả 
lời của mình trong lớp học, ngoài lớp học, hoặc cả hai.

 4. Xem lại và sửa lại
Đối với những ngày mà anh chị em đã đưa vào lịch trình để xem lại, hãy mời và nhắc nhở sinh viên mang những câu 
trả lời cho (những) câu hỏi đã được chỉ định của họ đến lớp. Trong khi họ trả lời, hãy mời họ giải thích, chia sẻ, và làm 
chứng về những điều họ đã học được và áp dụng từ khóa học. Sinh viên có thể được hưởng lợi bằng cách xem lại bài 
cho nhau theo từng cặp hoặc nhóm nhỏ. Anh chị em có thể mời các sinh viên sửa lại những câu trả lời của họ nếu cần 
trước khi nộp.

 5. Nộp
Các sinh viên hoàn tất tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập bằng cách nộp những câu trả lời cho tất cả ba 
câu trả lời phù hợp với những kỳ vọng của anh chị em. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh anh chị em đưa ra ý kiến phản hồi 
về những câu trả lời của sinh viên, nhưng việc này không bắt buộc. Ghi xuống thông tin trong Sổ Ghi Điểm WISE cho các 
sinh viên nào đã nộp những câu trả lời của họ.

Ghi Chú: Hãy chắc chắn rằng các sinh viên nào có các nhu cầu cụ thể, khuyết tật, hoặc tình trạng liên quan đến sức khỏe đều 
có được sự thích nghi cần thiết để tham gia vào bài đánh giá này trên cơ sở bình đẳng với các bạn cùng học của họ. Một số 
những sự thích nghi có thể gồm có việc cung cấp các phiên bản tài liệu dưới dạng in hoặc dạng audio, cho phép các sinh viên 
hoàn tất các câu trả lời với sự giúp đỡ của người khác, cho phép họ nộp các câu trả lời bằng lời nói thay vì bằng văn bản, hoặc 
cho phép họ đọc câu trả lời của họ cho một người ghi chép hoặc thu âm. Hãy vào trang mạng lds. org/ topics/ disability để tìm 
kiếm thông tin tổng quát về việc giúp đỡ những cá nhân khuyết tật.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=vie&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng
https://www.lds.org/topics/disability?lang=eng&_r=1
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Những Chỉ Dẫn dành cho Sinh Viên
Tài liệu Kinh Nghiệm Nâng Cao Việc Học Tập này gồm có các câu hỏi mà là một phần bổ sung quan trọng cho những bài 
đọc được chỉ định và sự tham gia trong lớp học của các em. Việc trả lời những câu hỏi này trong suốt khóa học trong khi các 
em học hỏi, áp dụng, ghi chép và chia sẻ các nguyên tắc và giáo lý sẽ giúp các em củng cố chứng ngôn của mình và làm tăng 
thêm sự cải đạo của cácem với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Hãy trả lời ba trong số bảy câu hỏi sau đây, bằng việc sử dụng giáo lý, các nguyên tắc, và thông tin các em đã học được và áp 
dụng trong suốt khóa học này. (Giảng viên của các em có thể chỉ định các câu hỏi cụ thể cho các em). Hãy cân nhắc những đề 
nghị trong phần “Trả Lời” dưới đây trong khi ngẫm nghĩ câu trả lời của mình. Sẵn sàng chia sẻ những gì các em học được và 
áp dụng bằng cách mang những câu trả lời của mình đến lớp học vào những ngày xem lại bài mà giảng viên của các em đã 
đưa vào lịch trình.
 1. Làm thế nào các em tiến đến việc biết rõ Cha Thiên Thượng hơn?
 2. Điều gì đã giúp các em hiểu trọn vẹn hơn và phụ thuộc hơn vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của 

Ngài?
 3. Làm thế nào chứng ngôn của các em về Sự Phục Hồi phúc âm được gia tăng?
 4. Điều gì đã giúp các em hội đủ điều kiện trọn vẹn hơn cho các phước lành của đền thờ?
 5. Những lẽ thật nào từ khóa học này đã ban phước cho cuộc sống của các em?
 6. Làm thế nào các em đã củng cố chứng ngôn của mình về - - - - - - - - - - - - - - - ? (Giảng viên sẽ đưa ra nguyên tắc 

hoặc giáo lý cho câu hỏi này).
 7. Làm thế nào cuộc sống của các em đã được cải thiện bởi vì các em đã làm cho sự hiểu biết của mình 

được sâu sắc hơn về - - - - - - - - - - - - - - - ? (Hãy lựa chọn MỘT trong các đề tài giáo lý sau đây).
 a. Thiên Chủ Đoàn
 b. Kế Hoạch Cứu Rỗi
 c. Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô
 d. Sự Phục Hồi
 e. Các Vị Tiên Tri và Sự Mặc Khải
 f. Chức Tư Tế và Các Chìa Khóa của Chức Tư Tế
 g. Các Giáo Lễ và Giao Ước
 h. Hôn Nhân và Gia Đình
 i. Các lệnh truyền

Câu trả lời
Hãy cân nhắc việc bao gồm điều sau đây trong mỗi câu trả lời:

• Nhận ra một giáo lý mà đã trở nên có ý nghĩa hơn đối với các em kể từ khi các em tham gia vào khóa học này.
• Giải thích giáo lý bằng lời riêng của các em, các đoạn thánh thư, hoặc những lời của các vị tiên tri tại thế.
• Chia sẻ một kinh nghiệm trong đó các em vừa mới cảm thấy quyền năng của giáo lý đó trong cuộc sống của mình.
• Chia sẻ cách thức mà kinh nghiệm của các em đã làm sâu đậm hơn sự cải đạo của các em nơi phúc âm của Đấng Ky Tô.

Ghi chú: Nếu các em có một nhu cầu cụ thể, bị khuyết tật, hoặc có tình trạng liên quan đến sức khỏe, thì hãy nói chuyện với 
giảng viên của mình để họ có thể có được những sự thích nghi để giúp các em hoàn tất kinh nghiệm này.
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