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مشارکت هفتیگ نوجواانن

مشارکتهفتگینوجوانان
ایــن ســری دروس بــرای کمــک بــه معلمیــن نوجوانــان جهــت برگــزاری مشــارکتهای هفتگــی تهیــه

شــده اســت کــه منابــع مــورد نیــاز بــرای اداره ایــن جلســات را در اختیــار ایشــان قــرار میدهــد.

ســعی شــده کــه متناســب بــا نیازهــای گــروه نوجوانــان ،از مهارتهــا و نــوآوری هایــی اســتفاده شــود،
کــه بتــوان بــا ایجــاد فضایــی ســالم و صمیمــی ،مطابــق بــا اســتانداردهای کالم خــدا ،در جهــت

شــکوفایی اســتعدادهای ایشــان ،گام برداشــت.

•هدف کلی این مجموعه:
آنچــه در ایــن مجموعــه تهیــه و گــردآوری شــده نوجوانــان را در مســیر شــناخت و درک عمیــق از
پرســتش ســوق خواهــد داد .در ایــن مجموعــه نوجوانــان اهمیــت پرســتش را درک خواهنــد کــرد و

خواهنــد آموخــت کــه پرســتش حقیقــی منحصــر بــه زمــان و مــکان خــاص نیســت .آنهــا یــاد خواهنــد
گرفــت کــه چطــور میتواننــد زندگــی پرستشــی داشــته باشــند و بــا قدرتــی کــه بــه عنــوان پرســتنده

خداونــد بــه ایشــان بخشــیده آشــنا خواهنــد شــد .ایــن مجموعــه نوجوانــان را تشــویق میکنــد تــا در
یــک ارتبــاط صمیمــی و همــواره پایــدار بــا عیســی بماننــد.

•توصیه های مهم:
در هــر درس بخــش هــای متفاوتــی طراحــی شــده کــه در مجمــوع همگــی آنهــا ،مــا را بــه ســمت

هدفــی مشــخص راهنمایــی مــی کننــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه چیدمــان هــر درس مــی توانــد بــا
توجــه بــه نحــوه ی برگــزاری جلســه شــما ،تغییــر کنــد .توصیــه میشــود در صــورت اعمــال هرگونــه

تغییــر ،پیــش از برگــزاری جلســه ،حتمــا یکبــار طــرح درس خــود را دوره کنیــد تــا از عملکــرد صحیــح

و هدفمنــد بــودن طــرح درس خــود ،پــس از تغییــرات ،اطمینــان حاصــل کنیــد.
در نظر داشتن برخی نکات در طول جلسه ،بسیار حائز اهمیت است.

یکــی از آنهــا ،تشــویق و پیگیــری نوجوانــان جهــت همــراه داشــتن دفترچه وخودکار ،برای یادداشــت

ونــت بــرداری اســت .نکتــه بســیار مهــم دیگــر بــه همــراه داشــتن کتاب مقدس اســت.

توصیــه مهــم دیگــر ،پایبنــدی شــما معلمیــن عزیــز بــه زمانبنــدی برنامــه هــا اســت .نظــم پذیــری

مســاله بســیار مهمــی اســت .مشــخص بــودن زمــان شــروع و پایــان جلســه ،در داشــتن برنامــه ای

منظــم ،بــه شــما بســیار کمــک میکنــد ،همچنیــن بــرای والدیــن نوجوانــان هــم ،مشــخص بــودن
ســاعت و متعهــد بــودن کلیســا بــه رعایــت زمانبنــدی جلســه ،میتوانــد احســاس امنیــت مضاعــف،
ایجــاد کنــد .فرامــوش نکنیــد نوجوانــان منظــم بــودن را از شــما مــی آموزنــد.

بخــش هــای مختلــف ایــن مجموعــه بدیــن ترتیــب طراحــی شــده کــه مطابــق بــا نیــاز نوجوانــان گــروه
شــما جابجــا شــوند یــا متناســب بــا زمــان بخــش هایــی از آن کــم یــا اضافــه شــود .در اعمــال هــر

گونــه تغییــر هــدف اصلــی درس .را مــد نظــر داشــته باشــید :
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•خوش آمد گویی:
هنــگام شــروع جلســه ،معمــوال چنــد دقیقــه اول ،زمــان پــر هیاهــو و شــلوغی اســت .نوجوانــان از
فضاهــای مختلــف بــا ســطح هیجانــات متفــاوت ،وارد فضــای جلســه میشــوند .ممکــن اســت انهــا بــا
احساســات منفــی یــا بــا تنــش وارد شــده باشــند ،پــس بســیار عالــی خواهــد بــود کــه شــما ،ابتــدای

هــر جلســه را ،بــا خــوش آمدگویــی از قبــل برنامــه ریــزی شــده ،آغــاز کنیــد .ایــن کار بــه شــما کمــک

میکنــد تــا فضــای ذهنــی همــه را همگــن ســازید و آنهــا را در کمتریــن زمــان ممکــن بــا خــود و اهــداف

جلســه هــم ســو گردانیــد .یــک خــوش آمــد گویــی موثــر باعــث میشــود کــه نوجوانــان خیلــی ســریع بــا
محیــط جلســه تطبیــق پیــدا کننــد و بــه جمــع احســاس تعلــق کــرده و ارتباطــات آنهــا تقویــت شــود.

بــرای مثــال  :از هــر نوجــوان بخواهیــد تــا یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد خــودش ،بــا

ســایرین در میــان بگــذارد و یــا یــک نکتــه مثبــت و تشــویق کننــده در مــورد  ۵نفــر دیگــر مطــرح کنــد.

•بازی:
در ایــن بخــش مــی توانیــد مناســب بــا نــوع برگــزاری جلســه خــود ،حضــوری یــا اینترنتــی بــازی هــای

مختلفــی انجــام دهیــد.

•مروری بر هفته گذشته و شهادتها:
بــرای داشــتن یــک جلســه پــر نشــاط ،هیــچ چیــزی ماننــد یــک گفتگــوی دوســتانه ،موثــر نخواهــد
بــود .پــس بــه نوجوانــان فرصــت بدهیــد تــا آنچــه را در طــی هفتــه گذشــته( بطــور خــاص از تکلیــف
عملــی) تجربــه کــرده انــد و یــا در زندگــی روزمــره شــان اتفــاق افتــاده ،و بازگــو کــردن آن باعــث برکــت

جمــع میشــود ،بــا یکدیگــر در میــان بگذارنــد.

بــرای ایــن قســمت هــم میتوانیــد خالقیــت بــه خــرج دهیــد ،مثــا از آنهــا بخواهیــد شــهادتها و
تجربیاتشــان را بــه صــورت کلیــپ کوتــاه تصویــری آمــاده کننــد ،ایــن کار باعــث پــرورش خالقیــت
در بیــن آنهــا خواهــد شــد .مــرور آیــات حفظــی هفتــه گذشــته در ایــن بخــش مــی توانــد در بخاطــر

ســپردن آیــات بــه نوجوانــان کمــک کنــد.

•سوال هفته (:پیش در آمدی بر تعلیم)
ویدئــوی حاضــر شــده را بــه عنــوان مقدمــه تعلیــم پخــش کنیــد .در ادامــه میتوانیــد تعلیــم را بــا
پرسشــی از نوجوانــان شــروع کنیــد ایــن کار باعــث میشــود آنهــا خودشــان را جزیــی الینفــک از

مطالــب تعلیمــی شــما بداننــد و در طــول تعلیــم ،خــود را صرفــا شــنوندگان منفعــل تصــور نکننــد،
بلکــه خودشــان را در تعلیــم شــریک بداننــد.
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بــه نوجوانــان خــود زمــان بدهیــد تــا درمــورد ســواالت مطــرح شــده فکــر کننــد و دربــاره آنهــا توضیــح

دهنــد .اگــر نمــی تواننــد پاســخ خــود را در جمــع بیــان کننــد از آنهــا بخواهیــد جوابهــای شــان را
مکتــوب کننــد و بــه شــما تحویــل دهنــد ،ایــن کار بــه شــما کمــک میکنــد تــا از آنچــه در درون قلــب
ایــن عزیــزان میگــذرد آگاه شــوید ودر صــورت لــزوم بــا هــر یــک از ایشــان وقــت شــخصی بــرای

مشــورت و دعــا داشــته باشــید.

•تعلیم:
در ایــن مجموعــه تعالیــم در قالــب ویدئــو بــرای شــما گــرد آوری شــده .شــما مــی توانیــد ویدئــو

مربوطــه را بــرای نوجوانــان پخــش کنیــد .پیشــنهاد مــی شــود از پیــش ویدئــوی مــورد نظــر را بــه
دقــت نــگاه کنیــد و در راســتای تعلیــم حاضــر شــده در ویدئــو ســواالتی طراحــی کنیــد و از نوجوانــان

در پایــان ایــن بخــش بپرســید بدینوســیله شــما از مشــارکت نوجوانــان و درک درســت او از تعلیــم
اطمینــان حاصــل خواهیــد کــرد.

تعلیــم قســمت بســیار مهمــی اســت .بــرای اینکــه ایــن قســمت موثــر تــر باشــد رعایــت نــکات زیــر

ضــروری اســت:

-۱در طــول هفتــه حتمــا مطالــب مرتبــط بــا موضــوع را مطالعــه کنیــد و از روح القــدس بخواهیــد

درنحــوه رهبــری جلســه بــه شــما خالقیــت و قــوت ببخشــد.

 -۲ســعی کنیــد در قســمت تأمــل و تصمیــم شــخصی نوجوانــان را تشــویق کنیــد تــا در راســتای

تعلیــم بــرای شــروعی تــازه در جهــت رشــد روحانــی و شــخصی خــود قدمــی عملــی بردارنــد.

•قدم عملی:
در طــول هفتــه انجــام قــدم عملــی بــه نوجوانــان کمــک خواهــد کــرد تــا آنچــه در جلســه بــا شــما یــاد

گرفتــه انــد را بیــاد بیاورنــد و عمیقتــر بــه آن فکــر کننــد .علــی رغــم ایــن ،قــدم عملــی بــرای شــما
فرصتــی مهیــا میکنــد تــا درطــول هفتــه بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و گفتگــو کنیــد.

•پاسخی از جانب نوجوانان:
در انتهــای جلســه تعلیــم ،از نوجوانــان بخواهیــد تــا آنچــه کــه در طــول جلســه بــرای آنهــا پــر برکــت

بــوده را در قالــب یــک جملــه بــا یکدیگــر در میــان بگزارنــد و اگــر کســی در همیــن راســتا نیــاز بــه دعــا
دارد بــه اتفــاق دیگــر نوجوانــان بــرای او دعــا کنیــد.
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•دعا و پرستش :
در مســیری کــه تعلیــم دادیــد نوجوانــان را بــرای دعــا تشــویق و بــا پرســتش فضــا را بــرای کار خــدا
مهیــا کنیــد.

بســیار عالــی خواهــد شــد اگــر در پرســتش هــا از خــود نوجوانــان اســتفاده کنیــد  .یافتــن اســتعداد

هــا یکــی از کارهــای اصلــی شــما معلمیــن اســت ،بــه آنهــا مســئولیت بدهیــد و فضایــی بــرای رشــد
اســتعدادها و عطایــای ایشــان فراهــم کنیــد .حتــی در ایــن قســمت مــی توانیــد در صــورت نبــودن

ســاز و هــر گونــه امکانــات باهــم خداونــد را پرســتش کنیــد و اینگونــه بــه نوجوانــان بیاموزیــد چطــور

مــی تواننــد در هــر شــرایط پرســتنده باشــند .پیشــنهاد میشــود تمــام نوجوانــان گــروه خــود را در ایــن
مشــارکت بــکار بگیریــد.

عــاوه بــر طــرح درس تهیــه شــده بــرای برگــزار کننــده (مربــی نوجوانــان) جهــت کمــک بــه یادگیــری

نوجوانــان بــرای هــر درس فایــل دیگــری متناســب بــا درس بــرای شــرکت کننــدگان (نوجوانــان)
طراحــی شــده کــه بــه نمایــش گذاشــتن آنهــا در طــول درس بــه یادگیــری بهتــر نوجوانــان و حافظــه
تصویــری آنــان کمــک خواهــد کــرد.

امیدواریــم کــه اســتفاده از ایــن منابــع بتوانــد شــما را در خدمــت مبــارک شــاگرد ســازی نســل آینــده،
یاری رســاند.
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