Kiero~anie
procesem
•
•
uczenia
Się

Manuel lubil chodzić do szkoły i uważał, że lekcje są interesujące. Z początku
były dość łatwe' uczenie się alfabetu, rozpoznawanie liter, liczenie od 1 do 10.
Później zadania stały się trudniejsze Manuel nauczył się czytać, pisać i rozwiązywać zadania matematyczne.
Kiedy Maria poszła na wywiadówkę, usłyszała, ze Manuel jest dobrym
uczniem i wiedziała dlaczego. Pani Gonzales, nauczycielka Manuela, potrafiła
dobrze uczyć dzieci. Wiedziała, co robić, ze by nauczanie było interesujące
i efektywne.
Biblijnych prawd można się uczyć, kiedy pomaga w tym nauczyciel. Kierując studiami nad Biblią, nauczyciele pomagają uczniom wyszukać odpowiednie fragmenty, zrozumieć je i stosować w życiu.
W tej lekcji zajmiemy się nauczaniem:
planować lekcje.

jak prowadzić

studia biblijne, jak

Plan lekcji
Nauczanie
Odkrywcza metoda studiowania
Indukcyjna metoda studiowania
Planowanie zajęć

Cele lekcji
Po zakończeniu

lekcji powinieneś

umieć:

• Określić na czym polega nauczanie.
• Opisać dwa podejścia do metody odkrywczego
• Opisać, w jaki sposób należy planować zajęcia.

studiowania.
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Czynności lekcyjne
1. Powtórz materiał z lekcji 4, szczególnie fragmenty dotyczące nauczania.
2. Przerób lekcję. Odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.
3 Powtórz Część 2 (lekcje 4-7) Wypełnij sprawdzian
do Instytutu ICI.

do Części 2 i wyślij go

Słowa kluczowe
gwarancja
herezja
kryterium

niezbity
pasywny
perspektywa

Treść lekcji
NAUCZANIE

W poprzedniej lekcji mówiliśmy o pełnowartościowości opartej na wierze.
Jak przekonaliśmy się, pełnowartościowość
osiągamy, poznając biblijną wiedzę, która obejmuje wiele podstawowych faktów i doktrynalne prawdy. Biblia
jest tym dla duchowego życia, czym Jest pożywienie dla ciała. W istocie, są
one źródłem wiary (Rz 10,17). Stwrerdziliśmy, że pełnowartościowość wymaga
Ole tylko wiedzy, ale również umiejętności zastosowania tej wiedzy w codziennym życiu. W miarę jak pogłębiamy naszą wiedzę i konsekwentnie
stosujemy ją w zyciu, rozwijamy styl życia, który cechuje wiara.
Jaka jest wartość wzrastania w wierze? Jakie znaczenie ma to, że rozwijamy
się duchowo, pogłębiamy wiarę, poznajemy Wiele biblijnych faktów? Czy ten
rozwój Jest celem samym w sobie? Samo poszerzanie wiedzy nie jest celem
chrześcijanina, gdyż nie żyjemy w Izolacji. Biblia nakłania nas, abyśmy wzrastali w łasce (2P 3,18), stawali SIę pracownikami, którzy należycie wykładają
słowo prawdy (2Tm 2,15) i byli przygotowani do udzielenia odpowiedzi
każdemu, kto zapyta o powód naszej nadziei OP 3,15). Jesteśmy zbawieni,
aby służyć innym w ciele Chrystusa, szczególnie tym, którzy są jeszcze
duchowymi dziećmi. Gdy osiągamy coraz większe doswiadczerue I znajomość
Słowa Bozego, stajemy się coraz bardziej zdolnymi do nauczania innych ludzi,
urnacruania i rozwijania ciała Chrystusowego.
W lekcji 6 zajmowaliśmy się nieformaluvrni metodami chrześcijańskiego
wychowania. Stwierdziliśmy, że wiele rzeczy uczymy się w nieformalny spo-

Kierotoanie procesem uczenia

SIę
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sób w domu I sąsiedztwie, w naturalnym procesie przystosowania społecznego włączając duchową rzeczywistość uczymy się chrześcijańskiego życia,
naśladując
postawy i zachowania bardziej dojrzałych chrześcijan. Na koniec
omówiliśmy znaczenie rozwoju własnego charakteru po to, aby stać się dla
innych wzorem do naśladowania.
Teraz zajmiemy się formalnymi metodami chrześcijariskrego wychowania.
W tej lekcji dowiesz się, jak nauczać biblijnych prawd na zajęciach lekcyjnych

Definicja nauczania
Cel 1. Zapoznać ste z procesem nauczanta

I

ł

Przekonaliśmy się, ze nauczanie to coś więcej niz przekazywanie Informacji.
To coś więcej nrż mówienie
Opowiadanie
historii, podawanie
faktów,
opisywanie wydarzeń, WYjaśnianie niekoniecznie musi oznaczać skuteczne
nauczanie. jeśli nikt się niczego nie nauczył, nauczanie jest najwyraźniej
nieskuteczne. Musimy przeanalizować ten problem. Czy nauczycielowi nie
powiodło się, poniewaz stosował złe metody nauczania' Czy angażował tylko
jeden ze zmysłów swoich uczniów i nie wzbogacił zajęć, Ignorując okazje do
wykorzystania
innych zmysłów
Powiedzenie:
"sprzedawca
nie sprzeda
'
produktu, dopóki klient go nie kupi", może mieć zastosowanie do procesu
nauczania - uczenia się. jeśli, na przykład, uczeń niewiele Się nauczył, oznacza
to, że nasze nauczanie jest nieskuteczne lub błędne. Nie mozna po prostu
wygłosić wykładu lub przerobić lekcji i zakładać, ze słuchacze automatycznie
się wszystkiego nauczą. Nauczanie i uczenie się są ze sobą tak żywotnie
powiązane, że Jedno nie moze być skuteczne, jeśli drugie takie nie Jest Prawd
nie powinno Się przekazywać w niedbały sposób, nie można Ich narzucać
uczniowi. Nie można go zmusić do nauczenia się. W jaki zatem sposób należy
nauczać?
Powinniśmy Jeszcze raz podkreślić. jeśli nauka ma być skuteczna, uczeń
musi sam zmagać się z materiałem i odkrywać prawdę. Żaden nauczyciel nie
może tego zrobić za ucznia jednakze prawdę można odkrywać pod kierunkiem
nauczyciela. Nauczyciele są więc przewodnikami
w procesie uczenia Się.
Nauczanie to ułatwianie uczenia się, pomaganie w nauce. Uczeń musi włączyć
nowy materiał do tego, czego się juz wcześniej nauczył. Musi zastanowić się
nad nim, zastosować go w zyciu I doprowadzić do harmonii między swoim
zyciern a prawdami, które odkrywa. Dlatego właśnie mówimy. "zmiana Jest
rzeczą podstawową dla procesu uczenia się". Nauczyciel zatem to "czynnik
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prowadzący do zmiany" KIedy w postawach, przyjętych wartościach i postępowaniu widzimy zmianę, wiemy, że miał miejsce proces uczenia się.
Zarówno uczeń, jak l nauczyciel odgrywają ważną rolę w procesie nauczania
- uczenia SIę.Następująca tabelka pokazuje rolę każdego z nich oraz ich wzajemne
relacje.
OBOWIĄZKI

NAUCZYCIELA

Motywowanie do działania,
pobudzanie zainteresowania,
organizowanie materiału
Kierowanie odkrycrarm. wyznaczanie
odpowiednich zadań
Zadawanie życiowych pytań,
przedstawianie odnoszących się do
życia przykładów, stawianie
problemów
Udzielanie wsparcia, przedstawianie
sugestii, poprawianie, modlitwa
i zaufanie do Boga.

OBOWIĄZKI UCZNIA
Zapoznawanie się z materiałem

Samodzielne odkrywanie prawd

Zastosowan ie prawd do własnego życia

Dostosowanie
swojego
poznanych prawd.

życia

do

Zadaniem nauczyciela Jest więc stutarzanie warunków do nauki, motvuousanie do nauki i leierouiatue procesem nauczania. Nauczanie obejmuje również planowanie zadań do wykonarua, planowanie doświadczeń, które doprowadzą do zmian. Aby osiągnąć poządane zrruany, nauczyciel powinien'
1) określić, co uczeń wie, 2) określić cele nauki, 3) zaplanować działania, które
doprowadzą do osiągnięcia celów, 4) oceniać postępy.

NAUCZANIE

1. Wstępny test
2. Określanie celów
3. Zaplanowanie działań
4. Ocena postępów
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1 Zakreśl literę przed kazdym stwierdzeniem,
które określa
widłowych aspektów nauczania
a) Wygłaszanie wykładu
b) Kierowanie procesem uczerua Się
c) Stwarzanie okazji do tego, by nastąpił proces uczenia się

któryś z pra-

d) Mówienie uczniom, co mają robić w związku z daną prawdą
e) Motywowanie do nauki
f) Planowanie

działań zmierzających do zmian w uczniach

g) Tworzenie warunków do nauki
h) Omawianie
i)

tematu

Ułatwienie nauki

j) Podawanie faktów i informacji
2 Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy na temat nauczania, możemy wyciągnąć
następujące wnioski (wpisz brakujące słowa):
a

Aby ułatwić naukę, nauczyciel powinien
uczenia się.

b

Jeśli chodzi o biblijne prawdy, zadaniem nauczyciela Jest pomaganie uczniom
w

Bozych prawd

procesem

I

3 Wyjaśnij w notesie, dlaczego zmiana jest rzeczą podstawową
uczenia się.

ich W życiu.
dla procesu

Jeśli, jako nauczyciel, masz skutecznie kierować procesem uczenia się,
musisz zrozumieć zasadę odkrywczego studiowania Biblii Musisz również umieć
zastosować wobec swoich uczniów tę metodę.

ODKRYWCZA METODA STIJDIOWANIA
Zdefiniowanie

metody odkrywczego

Cel 2. Zapoznać

SIę

studiowania Biblii

z cbaraletervstvleq odkrywczego studiowania Biblii.

Pomocne będzie dla ciebie, jeśli w czasie studiowania metod chrześcijańskiego wychowania postawisz się od czasu do czasu w sytuacji ucznia, aby
zobaczyć, w jaki sposób wpływa na niego nauka. Na przykład, czy chciałbyś
brać aktywny udział w zajęciach, czy też raczej wolałbyś biernie przyjmować
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II ina

to, co przygotują inni' Jako aktywny uczestnik mozesz cieszyć Się owocami
własnej pracy; pko bierny odbiorca korzystasz z czyjejś pracy. jeśh chodzi
o naukę, oznacza to, ze albo myślisz samodzielnie, albo pozwalasz, by 10m
myśleli za ciebie Być może doświadczyłeś satysfakcji z osobistych dokonań.
Jeśli tak, prawdopodobnie
zgodzisz Się, ze niewiele przeżyć Jest równie miłych.
Być moze przeżyłeś ekscytujący moment, kiedy okryłeś nową prawdę
Jeszcze przed chwilą nie znałeś Jej, po chwili nie mógłbyś jej juz zapomnieć.
Odkryłeś prawdę I przy żadnej IOneJokazji nie jest to przeżycie bardziej radosne
i zachęcające, ruz przy studiowaniu Bibhi. Osobiste odkrycie Bozej prawdy
objawionej w Biblii to wspaniałe przezycie.

Odkrycie prawdy oznacza, że po raz pierwszy zrozumiałeś lub doświadczyłeś I dowiedziałeś się o prawdzie, która istniała JUżwcześniej Odkrycie to me
wynalezienie lub stworzenie nowej rzeczy. Prawda istniała juz wcześniej, ale
po raz pierwszy ją dostrzegłeś, czy też odkryłeś. Boża prawda rstmala zawsze.
Była zapisana w Bibhi Zadaniem studiującego Jest odkrywanie Bożej prawdy,
a nie wymyślanie jej.
Odkrywcze studiowanie Biblii to zatem metoda studiowania, która polega
na odkrywaniu przez uczącego Się prawd objawionych przez Boga oraz na
odkrywaniu, jak należy je zastosować we własnym zyciu Do takich studiów
podchodzi SIę z załoźeruem, że Bożej prawdzie należy poddać się I zastosować ją we własnym zyciu. Boża prawda to coś więcej niz fakty, które nalezy
poznać. Zastosowana w życiu jest żywym świadectwem dynamicznej siły
i witalności chrześcijańskiego zycra Uczeń aktywnie angazu]e Się w proces
odkrywania tego, co Bóg objawił, odkrywania związku tych prawd z własnym
zyciem oraz moźllwości ICh zastosowania. Przy odkrywczym studiowaruu BIblii uczeń osobiście bada Pismo ŚWięte, by dowiedzieć Się, co Bóg objawił

Kierowa

111e procesem
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uczen la SI?

Powiruen okazać mu posłuszeństwo Wbśnie tak postąpili chrześcijanie z Berei:
badali Pisma, aby móc właściwre poznać prawdę (Dz 17,11).
Przy odkrywczym studiowaniu Brblii, po pierwsze rozpoznajemy,
ze
priorytetowym są potrzeby duchowe, które różnią się od rueduchowych spraw,
dotyczących naszego ziemskiego życra. Po drugie, poznajemy Boże spojrzenie
na wieczne wartości i uczymy SIę, jak można je osiągnąć Po trzecie, akrywrue
uczestniczymy w poznawaniu Słowa i dostosowaniu naszego codziennego zycia do jego nauk Po czwarte, ten sposób studiowania Biblii pozwala uczącemu się skonfrontować swoje najgłębsze potrzeby z Bogiem, ustalając, jakie są
najważniejsze zyciowe sprawy w świetle Bożego objawienia. Pozwala to
prowadzić zycie zgodrue z Bozym wzorcem i objawioną wolą. Tego rodzaju
studia są elementarnymi, pozwalającymi nauczyć się podstawowych doktryn
i zastosowania
ich w życiu. Z upływem czasu studia pogłębrają
SIę,
w miarę jak odsłaniają SIę przed nami nowe perspektywy. W miarę jak dojrzewamy duchowo, Duch Święty prowadzi nas przez kolejne stoprue wiary.
Być moze zasranawmsz SIę, w jaki sposób mozesz pojąć Boze prawdy
objawione w BIblii Być może, zanim otrzymałeś nowe życie w Chrystusie,
uczono cię, że tylko kapłani lub rcliguru przywódcy, którzy otrzymali specjalne
wykształcenie lub mają nadzwyczajny duchowy autorytet, mogą zrozumieć
Bibhę. Ale przypomnij sobre środki, które dal nam Bóg, abyśmy mogh zrozumiećjego Słowo. Jan 14,26 i 16,13 przypomina nam, ze Duch ŚWięty wszystkim chrześcijanom, łączrne z tobą, pomoze zrozumieć Boze prawdy. Musisz
pamiętać, że ten sam Autor, który kierował objawieruern prawdy, jest twoim
NaUCZYCIelemI Przewodnikrem w studiach nad BIblią (2P 1,19-21). Jeśli masz
rozwinąć Się duchowo, mo zesz I musisz badać Słowo Boze, aby usłyszeć, co
mówi Bóg. Jeśli chcesz stać się dojrzałym chrześcrjarunern, musisz stosować
Jego prawdy we własnym zyciu. NIkt nie moze zrobić tego za ciebie. Aby
zatem pomóc innym w rozwoju duchowym, musisz nauczyć się samodzielnre
odkrywać biblijne prawdy oraz kierować Innymi przy odkrywaniu Bożych
prawd i stosowaniu ich w zyciu

4 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeruem.
a Odkrywanie to odszukanie prawdy, która wcześniej nie istruała.
b Odkrywcze studiowanie Biblii to metoda studiowania polegająca na aktywnym
badaniu Pism, mającym na celu poznanie objawrema Boga i okazanie posłuszeństwa Słowu.
c Odkrywanie

to odsłaruarue prawdy, której uczący Się nie znał do tej pory

d Odkrywcze studiowanie
wionych prawd

Biblu ogranicza

SIę tylko do poznawania

obja-
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e Jedynie osoby powolane na nauczycieh powinny studiować Biblię.
f

Odkrywcze studiowanie Biblii to uczenie się biblijnych faktów i dostosowanie
SWOjego życia do tych nauk.

g Duch Święty umożliwia wszystkim chrześcijanom zrozumienie Bożych prawd.

Różne podejścia do metody odkrywczego
Cel 3. Zapoznać sie z dwoma podejściami
Stwierdziliśmy poprzednio,
z czterech kroków:

studiowania

do odkrywczego studiowania

ze odkrywcze

1. Określenie życiowych potrzeb.
2. Odkrywanie biblijnych prawd.
3. Określenie, w jaki sposób zastosować
potrzeb.
4. Zastosowanie Słowa Bożego w zyciu.

studiowanie

Biblii.

Biblii składa się

prawdy biblijne do życiowych

Kolejność tych kroków określa podejście, z jakim mamy do czynienia. Dla
celów naszych studiów omówimy dwa podejścia: podejście systematyczne
i podejście zvcioue Podejście systematyczne można przedstawić w następujący sposób.

..'
..
~, ~,
OKREŚLENIE

ODKRYWANIE

SPOSOBU

BIBLIJNYCH

ZASTOSOWANIA

PRAWD

PRAWD

~

W ŻYCIU

~

OKREŚLENIE
LUDZKICH

POTRZEB

I PROBLEMÓW

ZASTOSOWANIE
WŻYCIU
BOŻYCH

PRAWD

Podejście to nazywane jest systematycznym, ponieważ w usystematyzowany sposób podchodzi się do studiów nad Biblią. Wybierasz księgę lub
fragment Pisma Świętego i studiujesz go, aby dowiedzieć się, jaką prawdę Bóg
w nim objawił. Następnie zadajesz sobie pytanie: Jak można tę prawdę zastosować do moich potrzeb zycrowych? Na koniec, stosujesz w życiu te odkrycia.
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SIę

Podejscie zvcioue mozna przedstawić

OKREŚLENIE
ŻYCIOWYCH
POTRZEB
I PROBLEMÓW

w następujący

sposób:

OKREŚLENIE
SPOSOBU
ZASTOSOWANIA
PRAWD W ŻYCIU

ODKRYWANIE
BIBLIJNYCH
PRAWD

..
..
•

ZA~TOSOWANIE
WZYClU
BOŻYCH PRAWD

przy tym podejściu zaczniesz od aktualnych źyciowych problemów, określając potrzeby i problemy Następnym krokiem Jest szukanie biblijnych nauk,
które mają stać się podstawą do rozwrązywania tych problemów Z kolei to, co
odkryłeś w czasie studiów, rozpatrujesz pod kątem swoich potrzeb życiowych.
Stanowi to podstawę do rozwiązywania problemów. Na koniec wcielasz wnioski w zycie.
Podstawowa różnica między tymi dwoma podejściami polega na tym, że
albo zaczynasz od SWOIChpotrzeb l poznajesz biblijne rozwiązanie lub zaczynasz od systematycznego studiowania Pisma Świętego i przechodzisz do potrzeb życiowych. Oba podejścia są właściwe i mogą być użyteczne. Podejście
systematyczne moze prowadzić do głębszego poznania studiowanego
fragmentu, ale może nie objąć wszystkich nauk Pisma ŚWiętego, dotyczących danej
sprawy. Podejście życiowe pozwala na przestudiowanie większej ilości nauk
biblijnych dotyczących Interesujące) cię sprawy, ale moze nie skłonić cię do
przebadania tych dziedzin, w których nie masz szczególnych problemów ani
potrzeb. Z tego powodu wielu nauczycreh Biblii faworyzuje podejście systematyczne.

5 Wypełnij poniższe diagramy, określając kolejność postępowania
dym z dwóch podejść do odkrywczego studiowania Biblii.

przy kaz-
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a Podejście systematyczne

D
••
• •
••

'--

----1

,

b Podejście życiowe

•
•
•
•
•
INDUKCYJNA METODA STIJDIOWANIA
Zadania indukcyjnej

metody studiowania

Cel 4. Zapoznać się z indukcyjna

Biblii

metodą studiowania

Biblii

Stwrerdzihśmy, ze przy obu poznanych i wspomnianych podejściach do
odkrywczego studiowania Biblii trzeba odkrywać biblijne prawdy, a następnie
starać się kierować innymi przy samodzielnym odkrywaniu przez ruch biblijnych
prawd. W naszych wysiłkach, by pomóc innym w odkrywaniu biblijnych prawd,
stosujemy metodę zwaną indukcvjnvm studiotraniem Biblii.

Kierowali

te procesem
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Indukcyjne studiowanie Biblii to metoda polegająca na uważnym badaniu
tekstu, poznaniu Jego sensu i stosowaniu danej prawdy w źyciu. To bezpośrednie badanie tekstu, iuterpretouatue go i zastosouian ie w życiu objawionych w nim prawd
Indukcyjne studiowanie Biblii obejmuje dwa podstawowe zadania'
Bożego przesiania przeznaczonego dla pierwszych adresatów
2) określanie sposobu tego przekazu dla współczesnych ludzi.
1) odkrywanie

Przy pierwszym z tych zadań spróbujemy zrozumieć to, co Bóg mówił ludztom,
którzy jako pierwsi otrzymali dane przesłarua BIblia została napisana przed
wiekami dla określonych
ludzi, którzy zyli w określonej części świata,
w określonych warunkach. Aby zrozumieć to, co oru rozurrueli, musimy starać
się zrozumieć ich czasy oraz warunki, w których żyh Ich historyczne, geograficzne, kulturowe i społeczne otoczenie to ważny klucz do zrozumierua
tego, co widzieli I co słyszeli, czytając Słowo Boze. Często nie rnozna właściwie
zrozumieć przekazów Pisrna Świętego ani zastosować ich do naszego życia,
jeśli nie zna się tych czynników.
Na przykład, me znając kontekstu, inozna ruewłaściwie zrozumieć prawdę biblijną i zrobić coś, co nigdy rue było Pariskim zarnierzemem. Jezus powiedział pewnemu człOWIekOWI, uczonemu w prawie. "Idz i tv C.z:Vll podobnie"
(Łk 10,37) Bez znajomości Lk 10,2)-37 mkt rue wiedziałby, ze człowiek ten
zapytał, co ma robić, aby zasluzyć sobre na wieczne zycie. Nie WIedziałbyś
równiez, że pytanie to skłoniło Jezusa do opowiedzenia przypowieści o nułosiernym sarnarytarurue
Gdyby WIęC przypadkiem jakaś osoba przeczytała
najpierw Mk 14,711 Łk 10,37 (polecerue, aby IŚĆ i uczynić podobnie), mogłaby
uznać, że ma biblijne upowaznienie do tego, by przysięgać. Oczywiście, rue
było to Intencją łezusa. kiedy wypowiadał swoje słowa (Łk 10,37), ale niektórzy
ludzie próbują, kiedy to tylko mozliwe, przekręcać
różne fragmenty Pisma
ŚWIętego. MUSlO1Ytego unikać, kiedy wykładamy
słowo prawdy (2Tm 2,15)
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Drugie zadanie to stosowanie prawd Pisrna Świętego do naszego życia
w ramach określonej kultury, okoliczności i warunków. Musimy uświadomić
sobie, że to nie nam została pierwotnie objawiona Boża prawda. Nie była
adresowana do nas. Sensu Pism musimy doszukiwać się w tym, co pierwotnie
znaczyły. Biblia nie może nam objawiać tego, czego nie objawiała na początku. Próby nadania Pismu Świętemu nowego, głębszego lub pełniejszego
znaczenia, innego, niż było to intencją Boga, są niebezpieczne
i często
prowadziły do herezji.
6 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a BIblia była adresowana głównie do ciebie i do mnie.
b Indukcyjne studiowanie Biblii to odkrywanie pierwotnego przesłania Pisma
Świętego i stosowanie go w odpowiedni sposób do naszego zycia.
c

Kiedy rozumiemy czasy i warunki, w jakich zyli ludzie, do których pierwotnie
była adresowana studiowana część Słowa Bożego, jesteśmy lepiej przygotowani do zrozumienia przesłania, które otrzymali.

d BIblijnemu przesłaniu nie powinno się dzi.sia] nadawać znaczeń, które nie
były intencją Boga.
e Indukcyjne studiowanie Biblii to badanie oryginalnego tekstu, jego interpretacja i zastosowanie w zyciu.

Kroki przy indukcyjnym studiowaniu
Cel 5. Zapoznać
Biblii.

się z trzema krokami

indukcyjnej

metody studiowania

Indukcyjna metoda studiowarua Biblii to wgłębianie się w jakiś fragment
Pisma Świętego, aby odkryć jego znaczenie i przesłanie. Oto trzy podstawowe
kroki przy tej metodzie: 1) badanie, 2) interpretacja i 3) zastosowanie.
Badanie polega na kilkakrotnym czytaniu tekstu Wymaga skupienia się
na słowach, ich logicznych powiązaniach i gramatycznej formie W odkryciu
prawdy zawartej w danym fragmencie mogą pomóc ci następujące pytania:
Kto Jest autorem? Do kogo adresowane Jest przesłanie? Co wiemy o tych
ludziach? Kiedy został napisany ten tekst? Jakie warunki czy okoltczności były
okazją do jego napisania? jakie jest główne przesłanie fragmentu lub księgi?
O co ogólnie chodzi autorowi? O co chodzi w szczególności? Fragment należy
przeczytać i wnikliwie zastanowić się, o czym on mówi
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Interpretacja to proces określania, co autor miał na myśli pisząc tekst.
Autor miał jakąś myśl, ideę lub koncepcję. PiSZąC,próbował przekazać ją tym,
którzy mieli go czytać. Słowa to pojazdy przewożące jakąś ideę umysłu autora do umysłów czytelników. To właśnie tę ideę, to przesłanie powinien starać
się zrozumieć czytający. Każde pisemne przesianie musi być właściwie
zinterpretowane, aby zostało zrozumiane Interpretacja to proces odkrywania,
co autor miał na myśli, kiedy pisał tekst.
Te dwa kroki, badanie I Interpretacja, składają się na pielwsze zadam e:
odkrycie przesłania przeznaczonego
dla pierwszych czytelników. Ale proces
na tym się nie kończy Bóg przemawia w Piśmie Świętym nie tylko do
czytelników, do których pierwotnie skierowane było przesłanie, ale również
do nas. 2Tm 3,16-17 mówi nam, że wszystkie Pisma mają szerokie zastosowanie,
są po to, aby człowiek Boży (wszystkich czasów) mógł rozwijać się i dojrzewać
duchowo, Zatem celem studiów nad Biblią jest poznarue ogólnych zasad, które
Bóg nam objawił I zastosowarue ICh w naszym zycru
To, co Bóg mówi nam w swoim SłOWIe,odkrywamy poprzez zastosowarue
prawd w naszym życiu i do naszych potrzeb Stosując je, powinniśmy szukać
bezpośrednich
nakazów, podających ogólne duchowe zasady, którym mają
być posłuszni wszyscy chrześcljarue'
Powinruśmy również szukać Bozych obietruc I warunków, które należy
spełniać, aby te obietnice urzeczywistniły się Powinniśmy szukać przykładów,
pozytywnych lub negatywnych, które mogą stanowić dla nas wskazówki
Czasami Boże wymaganIa są jasne, podczas gdy w innych przypadkach
przyjmują formę zasad, które należy odnieść do naszej rzeczywistości. NIektóre fragmenty Biblii określają grzeszne postawy i zachowania, Dają nam one
możliwość przeanalizowania swojego zycia i stwierdzenia, czy nie występują
one w naszym postępowaniu
Jeśli tak, to powmmśrny starać SIę Je wyeliminować. Możemy także zastanowić SIę, co zaruedbujerny. Stosowarue biblijnych prawd w swoim źyciu wyrnaga odniesrema ich do swojej obecnej sytuacji

7-11 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią m każde z ponizszych pytań.
7 Ile kroków zawiera indukcyjne studiowarne
a) Dwa
b) Trzy
c) Cztery
d) Pięć

Bibln?
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8 Która z następujących

czynności Ole ma związku z badaniem

11ina

tekstu?

a) Czytanie
b) Patrzenie
c) Dyskutowanie
d) Zwracanie uwagi
9 Celem badania biblijnego tekstu jest
a) odkrywanie, co mówi autor.
b) określenie, czy zawarte Jest w nim jakieś przesianie
c) znalezienie sposobów zastosowania
d) wyszukiwanie błędów autora.
10 Celem interpretowania
a)
b)
c)
d)

prawd do naszego zycia

jest

określenie, w jaki sposób można zastosować przesłanie
odkrycie, jakich słów użył autor.
postanowierue, co zrobić z przesłaniem.
określenie, co autor miał na myśli.

11 Celem zastosowania jest
a) odkrycie, co Bóg mówi nam w Prsmach
b) określenie, co znaczy biblijny tekst.
c) odkrycie, co mówi biblijny tekst
d) stwierdzenie, dlaczego autor napisał ten tekst.
12 ZADANIE NIEOBOWIĄZKOWE. Przeczytaj księgę Jonasza co najmniej trzy
razy Napisz odpowiedź na pytania podane we fragmencie lekcji doryczącym
badania tekstu Następnie odszukaj w księdze dwa lub trzy stwierdzenia
opisujące jakiś aspekt natury lub charakteru Boga i WpiSZ je do notesu. Co
mówią ci te prawdy? Jak odnoszą Się do twoje) szczególnej sytuacji zyciowej'
Odpowiedzi rówruez wpisz do notesu.

Indukcyjne studiowarne Biblii można prowadzić Indywidualnie lub grupowo. Jeśli przygotowujesz się do nauczania innych, będziesz przygotowywał
materiały do studiowania Biblii. A jeśli nauczasz, będziesz prowadzić uczniów
przez kolejne trzy etapy indukcyjnego studiowania Biblii.
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PIANOW ANIE ZAJĘĆ
Cel 6. Przeanalizouiać, jak nalezv planować zajęcia
Aby pomóc innym w odkrywaniu biblijnych prawd poprzez indukcyjne
studiowanie Biblii, musisz odpowiednio zaplanować zajęcia lekcyjne Planowanie
zajęć, umożliwiających uczniom zapoznanie SIę z materiałem I odkrywanie
Bożych prawd, nie jest trudne, jeśli się zrozumie, jak należy to robić. Poniższy
diagram pokazuje trzy etapy przy planowaniu zajęć.

OKREŚLENIE
CELÓW
NAUKI

ZAPLANOWANIE
ZADAŃ
DO WYKONANIA

OCENA
POSTĘPÓW
UCZNIA

Cele nauki wynikają z zainteresowań i potrzeb uczniów oraz ze studiowania
celów to kwestia określenia zmian, które pragniesz, aby
nastąpiły w zyciu uczniów Jakie zmiany chciałbyś zobaczyć, w zależności od
przerabianego materialu I potrzeb uczniów? Cele nauki powinny określać, co
po zakończeniu nauki będą potrafih uczmowie. Zmiany powinny nastąpić we
wszystkich dziedzinach,
które omówiliśrrry
w lekcji 4 - wiedzy, postaw
i postępowania
treści. Określenie

Na początku każdej lekcu określone są nasze cele. Mogą one stanowić
przykład, jak należy określać cele. Uwazrue je przestuchuj.
Jeśli już określiłeś, jakie zmiany powinny nastąpić w uczniach, Jesteś gotowy
do zaplanowania działari, które doprowadzą do tych zmian. Twoim zadaniem
jest przeprowadzenie
ucznia z etapu, na którym się teraz znajduje, na etap, na
którym, według ciebie, powinien się znaleźć. WybIeraj odpowiednie metody
nauczania, planuj zadania do wykonania, planuj taki sposób wykorzystania czasu, aby nastąpiły pożądane zmiany Wyznaczone zadania powinny pomóc
studentowi w zapoznaniu SIę z matenalem Powinny pomóc CI w dostrzezeniu
możliwych zastosowań odkrytych prawd do własnego życia.
Przy planowaniu zajęć powinno SIę kłaść nacisk na to, co będzie robił uczeń,
a nie na to, co będzie robił nauczyciel. Musimy stale pamiętać o tym, że uczeń
powinien osobiście zmagać SIę z materiałem. Dlatego tez nalezy tak planować
naukę, aby uczeń mógł samodzielnie przyswoić sobie matenał.
Ostatnim krokiem jest ocena postępów ucznia Dokonuje się jej porównując
rzeczywiste postępy ucznia z zamierzonymi postępami. Zamierzone postępy
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określa się poprze cele nauki. A zatem cele nauki stają się kryterium oceny
postępów ucznia. Czy nastąpiły w rum pożądane zmiany? Do jakiego stopnia
nastąpiły w nim te zmiany?
Istrueje kilka sposobów stwierdzerua, czy pożądane zmiany rzeczywiście
nastąpiły. Jednym z nich jest test. Pyrania testowe mogą mieć charakter obiektywny. to znaczy, ze podane są przykłady odpowiedzi prawidłowych lub
nieprawidłowych
lub tez mogą mieć charakter subiektywny, to znaczy, ze
uczeń odpowiada na nie własnymi słowami Pytarua typu prawda - fałsz, wybór
wielu moźliwości, dopasowanie
- to pytania o charakterze obiektywnym.
Natomiast pytania wymagające dłuzszej odpowiedzi lub poprawki mają charakter subiektywny.
Innym sposobem oceniania postępów ucznia Jest obserwacja Jego zachowania. Wymaga to od ciebie stwierdzenia, czy uczeń rzeczywiście stosuje
w zyciu zdobytą wiedzę.
Mozesz również ocenić postępy ucznia, przeprowadzając rozmowy podczas
zajęć. Rozmawiając z uczniem będziesz mógł dostrzec w nim oznaki zmian
rozwoju. Choć moze to być sprawa subiektywna, to jednak stanowi często
stosowany środek oceny postępów ucznia

13 Zakreśl literę przed kazdyrn PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a

Najważniejsze

w zajęciach

b

Aby zajęcia były efektywne, należy brać pod uwagę zarówno
ucznia, jak i zmiany, jakie pragniemy Widzieć w jego ZyCIU.

c

Cele nauki pomagają nam zaplanować działarua,
się w uczniach poządanych zmian.

d

Cele nauki dają nam możliwość stwierdzenia, czy nastąpiły pożądane zmiany.

e

Z samej swej natury zajęcia lekcyjne nie wymagają od uczrun Innego
zaangazowarua poza stuchanrem I rozumieniem studiowanych treści.

14 przy planowaniu

lekcyjnych

Jest to, co Interesuje uczącego się.

które urnoźliwrą

potrzeby
dokonanie

zajęć nalezy kłaść nacisk na

a) to, co zrobi nauczyciel, na Jego sposób postępowania
b) czas trwania zajęć i na to, czy przekroczą
nie.

one wyznaczony

czas lekcji czy

c) to, co będą robili uczniowie, w jaki sposób będą zmagali się z materiałem
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15 Postępy UCZnIamozemy ocenić
a) sprawdzając, czy znają dosłownie dany matenał.
b) sprawdzając
mierzonymi

ich rzeczywiste

postępy

w porównaniu

z postępami

za-

c) porównując ich obecne postępy ze stanem ich wiedzy na początku naukt
d) porównując ICh wiedzę z idealnym chrześcijańskim wzorcem określonym
w pismach apostoła Pawła

Pytania kontrolne
PRAWDA - FAŁSZ Przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a przed stwrerdzeruem FAŁSZYWYM F.
· ...

wpisz P,

1 Zgodnie z tą lekcją, cztery rodzaje działań, które składają się na nauczanie, to. opowiadanie historii, podawanie faktów, opisywarne wydarzeń
iwyjaśnianie .

· ...

2 Badacze nie zajmują się juz nauczaniem, ponlewaz odkrywcze studiowanie oznacza, ze studenci uczą się sami

· ...

3 Nauczanie to srwarzarue warunków do nauki, rnotywowarue studentów
do nauki, kierowanie studentami podczas zdobywania wiedzy i odkrywarna

· ...

4 Stwarzanie możhwości do nauki, planowanie Zajęć wymagających od
studenta zmagania Się z materiałem oraz wyznaczanie zadań prowadzących do zmiany to funkcje nauczarun.

·

5 Zmiany zachowań wskazują,

·

6 Odkrywcze studiowarue Biblu oznacza, ze uczeń odkrywa prawdę, która
przedtem nie Istniała.

· ...

7 Przy odkrywczym studiowaniu Bibln uczeń bada Pismo ŚWIęte, aby
dowiedzieć Się, co Bóg w nim objawia i okazać Mu posłuszeństwo.

· ...

8 Duch ŚWIęty pomaga uczruowi zrozumieć Boskie prawdy przy stosowaniu metody odkrywczego studiowania.

· ...

9 Przy odkrywczej metodzie studiowania uczenie SIę jest skuteczne tylko
wtedy, [eśh we właściwej kolejności pokonuje się cztery etapy nauki.

ze nauka była skuteczna.
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· ... 1 O Systematyczne podejście do studiowania Biblii wymaga odkrycia prawdy objawionej w danym fragmencie Pisma Świętego, określenie
sposobu zastosowania jej w zyciu i wcielenie jej w zycie.
· ... 11

Podejscie zvcioue to określenie potrzeb i zainteresowań odkrywania
prawd biblijnych mogących mieć zastosowanie w rozwiązywaniu
problemów oraz stosowaniu tych prawd.

· ... 12 Indukcyjne studiowanie Biblii obejmuje dwa podstawowe zadania:
1) odkrywanie, co Bóg zamierzał wobec nas w biblijnym objawieniu,
2) stwierdzenie, czy stosuje się to konkretnie do nas.

· ... 13 Istnieją trzy podstawowe
1) badanie,

kroki przy indukcyjnym studiowaniu
2) interpretacja, 3) zastosowanie

Biblii'

· ... 14 Po określeniu potrzeb i zainteresowań uczniów możesz odpowiednio
zaplanować zajęcia, określające cele nauki, wyznaczać zadarun i oceniać
postępy uczniów.

· ... 15 Na zajęciach powinno Się kłaść nacisk na to, co Zrobi nauczyciel, na
jego sposób postępowania
Jest to ostatnia lekcja w CZęŚCI2. Po wykonaniu testu, powtórz
lekcje 4 - 7 i odpowiedz na pytania ze sprawdzianu do części 2.

Odpowiedzi

na pytania nauczające

8 c) Dyskutowanie.
1 b) Kierowanie.
c) Stwarzanie okazji,
e) Motywowanie.

f) Planowanie.
g) Tworzenie.
I) Ułatwiarue.

9 a) odkrywarue, co mówi autor.
2 a kierować.
b odkrywaniu, stosowaniu.
10 d) określenie, co autor miał na myśli.
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3 Twoja odpowiedź moze się rueco róznić od mojej, ale powinna zawierać
podobne rnyśh. Zarruany wskazują, że uczeń usłyszał i zrozumiał przesłarue
i że stosuje to, czego się nauczył. Zrruany wskazują, że nauka była skuteczna.
11 a) odkrycie, co Bóg mówi nam w Prsmach

4 a Fałsz.
b Prawda.
c Prawda.
d Fałsz.

e Fałsz
f Prawda
g Prawda

12 Twoja odpowiedź.
5 a Odkrywarue bibltjnych prawd.
Określerue ludzkich potrzeb i problemów.
Określerue sposobu zastosowarua prawd w życiu
Zastosowanie w życiu Bozych prawd.
b Określenie ludzkich potrzeb i problemów
Odkrywanie biblijnych prawd.
Określenie sposobu zastosowarua prawd w zyciu
Zastosowanie w zyciu Bożych prawd
13 a
b
c
d
e

Fałsz
Prawda.
Prawda
Prawda.
Fałsz.

6 a
b
c
d
e

Fałsz
Prawda
Prawda.
Prawda.
Fałsz.

14 c) to, co będą robili uczruowie, w jaki sposób będą zmagali się z materiałem
7 b) Trzy.

15 b) sprawdzając ich rzeczywiste postępy w porównaniu
mierzonymi
c) porównując
nauki

ich obecne

z postępami

za-

postępy ze stanem ich wiedzy na początku

.-
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