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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:
در ایــن مجموعــه نوجوانــان هویــت آســمان  ،کــه توســط خــون مســیح بــرای آنهــا مهیــا شــده را درک خواهنــد کــرد

تــا از هرگونــه خســتگی و بــه انحــراف رفتــن جلوگیــری شــود و بداننــد کــه هویتشــان از آســمان اســت و نــه جهــان و
اطرافشــان.

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 حایز اهمیت است.
یکــی از آنهــا ،تشــویق و پیگیــری نوجوانــان جهــت همــراه داشــتن دفتــر چــه وخــودکار ،بــرای یادداشــت ونــت بــرداری

اســت .نکتــه بســیار مهــم دیگــر بــه همــراه داشــتن کتــاب مقــدس 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.

از یکدیگر میشنویم ۰پیش درآمدی بر تعلیم):
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.

به نوجوانان خود زمان بدهید تا درمورد سواالت مطرح شده فکر کنند و درباره آنها توضیح دهند .اگر
نمــی تواننــد پاســخ خــود را در جمــع بیــان کننــد از آنهــا بخواهیــد جوابهایشــان 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.

تعلبم:
در ایــن بخــش شــما مــی توانیــد فایــل طــرح درس ارســال شــده را پیــش از جلســه نــگاه کنیــد و در همــان راســتا بــا

خالقیــت و شــیوه منحصــر بفــرد خودتــان تعلیــم را آمــاده کنیــد .در ایــن مجموعــه ســعی شــده تمــام مطالــب مــورد
نیــاز شــما بــرای تعلیــم در نســخه برگــزار کننــده گــردآوری شــود .مناســب بــا زمــان در نظــر گرفتــه شــده تعلیــم را بــرای

نوجوانــان حاضــر کنیــد.

تعلیم قسمت بسیار مهمی است .برای اینکه این قسمت موثر تر باشد رعایت نکات زیر ضروری است:
 -۱بــرای آمــاده کــردن یــک تعلیــم ،مطالعــه و دعــا الزم اســت .شــما بایــد بــر آنچــه میگوییــد مســلط باشــید در غیــر

ایــن صــورت در جــذب نوجوانــان توفیقــی حاصــل نخواهیــد کــرد.

-۲در طــول هفتــه حتمــا مطالــب مرتبــط بــا موضــوع را مطالعــه کنیــد و از روح القــدس بخواهیــد درنحــوه تعلیــم بــه
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شــما خالقیــت و قــوت ببخشــد.
 -۳سعی کنید در نتیجه گیری باب گفتگو را باز کنید و مشترکا با نوجوانان به نقطه پایان برسید.
تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی ۲۰-۱۵ :دقیقه
از نوجــوان بخواهیــد کــه بــر تعلیــم امــروز تعمــق کنــد بــا توجــه بــه آموختــه هــای امــروز تعریــف تــازه ای از دعــا در قالــب
یــک جملــه بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

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.
دعا و پرستش :

در مسیری که تعلیم دادید نوجوانان را برای دعا تشویق و با پرستش فضا را برای کار خدا مهیا کنید.
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 مســولیت بدهیــد و فضایــی بــرای رشــد اســتعدادها و عطایــای ایشــان فراهــم

کنیــد .اگــر در ایــن قســمت هیــچ کــدام را نمــی توانیــد بــه کارگیریــد الجــرم از اینترنــت وســرودهای ضبــط شــده
اســتفاده کنیــد.

عالوه بر طرح درس تهیه شده برای برگزار کننده (مربی نوجوانان) جهت کمک به یادگیری نوجوانان برای هر

درس فایل دیگری متناسب با درس برای شرکت کنندگان (نوجوانان)طراحی شده که به نمایش گذاشتن آنها در
طول درس به یادگیری بهتر نوجوانان و حافظه تصویری آنان کمک خواهد کرد.

امیدواریم که استفاده از این منابع بتواند شما را در خدمت مبارک شاگرد سازی نسل آینده ،یاری رساند.

4

