Metoda

nauczania•
w naszych pierwszych lekcjach CZęŚCIzatytułowanej Usługa nauczania
zastanawiahśmy się nad znaczeniem i istotą nauczania Teraz zaś zajmiemy
się metodami nauczania. Ta lekcja pomoze ci oceniać potrzeby twoich słuchaczy, zaplanować, w Jaki sposób mogą być one zaspokojone I wreszcie
pomoże ci w przygotowaniu i prowadzeniu lekcjr opartych na Biblii To, co
wymesiesz z tej lekcji, będzie miało praktyczne znaczenie dla twojej słuzby
nauczania. Nauczysz SIę, jak należy zbierać i przygotowywać matenały do
lekcji i w jaki sposób korzystać z róznych metod nauczania, które byłyby
najskuteczniejsze.
przy nauczaniu biblijnym twoim przewodnikiem
jest Duch Święty On
natchnął Słowo, którego nauczasz i On Jest twoim nauczycielem Jezus powiedzral, iz Duch nauczy nas i wprowadzi we wszelką prawdę oraz przypomni wszystko (J 14,26, 15,26. 16,13). Gdy będziesz nauczał, przyjmij tę
obietnicę dla siebie. Spodziewaj SIę rezultatów, gdyż On objawiać będzie
prawdy Słowa Bożego Iudziom, którym usługujesz

plan lekcji
Określenie celów
Zbieranie materiałów
Przygotowanie materiałów
Przekazywanie nauki
Jezus jako przykład

cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję powirueneś

•

Uzasadnić potrzebę
nauczania

•

Opracowywać

•

Omówić, jaki jest związek
nauczania

•

Właściwie ocenić służbę Pana Jezusa
nauczaniu.

umieć:

ustalama celów lekcji dla cyklu lekcji lub dla całego

plan lekcji i uzasadnić,

jaki jest cel planowania

między metodą

I

nauczania,

lekcp.

a efektywnością

metody, które stosował

w Swym

czynności lekcyjne
l

Zapoznaj się ze wstępem, planem i celami lekcji. Następnie przystąp do
nauki zgodnie z dotychczasową
praktyką. Po ukończeniu lekcji odpowiedz na sprawdzian i porównaj odpowiedzi własne z prawidłowymi.

2. Zapoznaj się ze znaczeniem

rueznanych

ci słów kluczowych

Głoszenie i nauczanie

188

słowa kluczowe
abstrakcyjny
alegoria
metafora

moralność
relatywny
subiektywny

treść lekcji
OKREŚLENIE CELÓW
Cel 1. Wyjaśmenie potrzeby ustalama celów, gdy przygotowujemy
zujemy

t

przetea-

lekcje biblijne.

Być moze słyszałeś już o owym przewodniku, który "wyruszył, nie wiedząc dokąd się udaje, który podrózując, nie wiedział, gdzie się znajduje i w
końcu, gdy zakończył podróż, nie WIedział, gdzie jest" Oczywiście, śmieszy nas humor zawarty w tym opisie, tym niemniej, widzimy tutaj działania
człowieka niezorganizowanego,
pozbawionego
daru przewidywania
I nie
widzącego swego celu. Bez znajomości celów w naszej służbie Bożej z całą
pewnością nie uda nam się zrealizować zadań, do jakich nas Pan powołał.
Nie uda nam się dobiec do mety i zdobyć nagrody, do jakiej nas "Bóg
przeznaczył w Chrystusie Jezusie" (Flp 3,14).
Zapytasz: Czym jest owa meta? Meta lub inaczej cel jest tym, do czego
masz nadzieję dotrzeć poprzez swoje działanie. Jasno wytyczone cele są
sprawą podstawową dla skutecznego nauczania. Właściwy cel charakteryzuje się trzema elementami:
1) jest dostatecznie zwięzły, by go zapamiętać,
2) jest dostatecznie przejrzysty, by go zapisać,
3) jest dostatecznie konkretny, by go osiągnąć.
Nie mając jasno określonych
celów, będziesz
i zajmował się rzeczami mało Istotnymi.

błądził

w nauczaniu

przy ustalaniu celów zastanów się nad następującymi sprawami:
1) czy posiadasz właściwe materiały biblijne, których chcesz nauczać
2) jakie są potrzeby

uczniów.
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Jedno z drugim powinno SIę łączyć. Staraj SIę tak dobrać materiały, by
odpowiadały
one potrzebom uczniów. Większość materiałów można wykorzystać dla zaspokojenia ogólnych i "długoterminowych"
potrzeb uczniów
Istnieją trzy rodzaje celów, które nalezy rozwazyć pod kątem nauczania. Zauważ, jak ważne są one dla twego celu globalnego.
l Cele ogólne, obliczone na długi okres nauczania. Dwa ogólne cele
nauczania chrześcijańskiego to 1) przyczynianie się do tego, by uczniowie
stali SIę dojrzałymi chrześcijanami i 2) przygotowanie ich do tego, by byli
zdolni głosić nie zbawionym. Nauczanie uczniów studiowania Biblii i wprowadzenie ich w pewien etap służby chrześcijańskiej to również cele warte
rozważenia, cele o charakterze ogólnym. Na osiągnięcie tych ogólnych celów potrzeba nieraz miesięcy, a nawet dłuższego okresu czasu, potrzeba
uwzględnienia
studiów nad najwazniejszymi
doktrynami, nad określoną
księgą lub postacią biblijną. Mozesz przeznaczyć trzy miesiące (jedne zajęCIa rygodruowo) na któryś z ważnych rozdziałów bibinnych (Hbr 11,1; 1Kor
13; Rz 8). Możesz poświęcić cały rok na studium nad jedną księgą biblijną,
np. nad Ewangelią Mateusza Środki, jakie wybierzesz, pomogą twoim słuchaczom zapoznać się z zada mami stojącymi przed dojrzałymi chrześcijanami, a są to. prowadzenie poboznego życia, bezmteresowna słuzba i dawanie
świadectwa.

1 Pewien kościół, w małym mieście, prowadzi swoją działalność od czterdziestu lat. Posiada niewielką, bo liczącą około pięćdziesięciu osób, grupę
wiernych. Spotykają się oni regularnie na nabożeństwach.
Kontakt ze społecznością jest tam jednak znikomy, me ma programu ewangelizowania
(czy to w kraju, czy zagranicą) i rozwoju kościoła. Budżet jest niewielki,
a program niemal kazdego roku ten sam. Ludzie w tym mieście nazywają
ten kościół "kościołem słabym". Jak sądzisz, w czym tkwitą) problernty)?
Odpowiedź na to pytanie napisz w notatniku.

2. Cele indywidualne dla studentów i dla całej klasy. Musisz te cele rozważnie określić. Być może największą potrzebą studentów jest zapoznanie
się z podstawowymi prawdami biblijnymi lub zrozumienie zasad biblijnych
odnoszących się do zycia chrześcijańskiego. Znane prawdy muszą być często wcielane w zycie codzienne. Możesz określić cele w powiązaniu z tymi
potrzebami. Możesz tez przygotować I nauczać lekcji, by osiągnąć cel pomagając studentom w taki sposób, jakiego najbardziej pragną.
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2 Zakreśl prawidłowe stwierdzenie
sy są z natury takle, ze nauczyciel
a) musi dopasować
zaspokoić.

Potrzeby mdywidualne

swój dalekosięzny

I potrzeby

kla-

cel w taki sposób, by owe potrzeby

b) musi dostrzegać I uwzględniać te potrzeby
były relatywne do potrzeb Jego klasy

i starać SIę, aby Jego lekcje

c) nie może nigdy za bardzo brać pod uwagę potrzeb indywidualnych,
lecz kierować SIę w swoim nauczaniu ogólnym dobrem.
3 Celeposzczególnych lelecji Każda lekcja powinna zawierać Jeden główny cel: powinna informować, wyjaśniać I odnosić prawdę do źycia Parniętaj jednak, ze wszystko powinno być podporządkowane
najważniejszemu
celowi, Jaki obrałeś wcześniej dla swojej lekcji Lepiej jest mleć jeden cel
J go osiągnąć,
niż dwa i nie sprostać zad nemu . Trudno jest osiągnąc
w jednej lekcji więcej ruz jeden cel JeśIJ cel każdej lekcji pozostaje zreahzowany, osiągnięte zostają rówrueż dalekosiężne i ogólne cele Określaj swoje
cele. Następnie osiągaj je poprzez nauczanie.
3 Na podstawie wyzej przedstawionego
materiału określ najlepsze wyjaśnienia, dlaczego nalezy stawiać sobie cele.
a) cele są Ideałami, do których dążymy, rue zaś czymś w rodzaju budowy
ramowej, mającej podeprzeć strukturę naszego nauczarua.
b) najlepiej, Jeśli w każdej lekcji zawartych zostało wiele celów, gdyz w ten
sposób UCZnIOWiemogą sobie łatwiej przyswoić treść lekcji
c) jasno wyznaczone cele pomagają określić treść i główne punkty nauczania.
4 Zakreśl literę przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM uzasadniającym potrzebę ustalania celów w nauczaniu.
a Nauczyciel, który nie ma określonych celów, ma skłonność do przeskakiwania z tematu na temat i poświęcania uwagi sprawom mającym często drugorzędne znaczenie.
b Gdy nauczyciel wyznacza cele nauczania, pokazuje tym samym, iz rozumie biblijny wzór dotyczący tego, co jest ważne, by wiedzieh, czuli
I czynili studenci.
e Ustalenie celu zakłada, iz nauczyciel musi znać tylko prawdę biblijną
i metody nauczania, nie musi natomiast znać SWOich uczniów i ich potrzeb indywidualnych
d Łatwiej jest osiągnąć jeden cel w lekcji, niz mieć wiele różnych celów.
Cel ten powinien kierować uwagę na całe przygotowanie i przedstawierue lekcji.
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ZBIERANIE MATERIAł.ÓW
Czego uczy Biblia?
Cel 2. Wyjaśnienie znaczenia
cbrzescijatlstetego.

Biblu Jako podstauouego

źródła

nauczanta

Gdy określisz cele lekcji, należy SIę zastanowić,
co mówi Pismo ŚWIęte
odnośnie tematu, który wybrałeś BIblia jest podstawowym podręczrukiern
dla nauczycieli chrześcijańskich; stanowi fundament całego nauczania i poWInna tez stanowić podstawę każdej lekcji. Inne materiały są uzupełrueniem Tym niemniej, jeśli masz na przykład dostęp do dobrze opracowanego
cyklu lekcu na tematy biblijne. mozesz śmiało korzystać z mego, Jako dodatkowego materiału źródłowego
Nieraz takie materiały mogą nadać studiom rozmachu, głębi oraz dać pOJęCIe o rzeczach najrstotruejszych, mogą
pozwolić na znaczne skrócerue czasu potrzebnego na przygotowanie lekcji
Prawdy biblijne nalezy wygłaszać z pełnym przekonaniem,
ponieważ
są one oparte na Słowie Bozym Stąd najważniejszym pytaruem, jakie należy zadać, w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej wiary I praktyki, jest pytanie
Co mćun Biblta na tCII temat?
Powiedzmy na przykład, IŻ zauważyłeś
u swoich słuchaczy ruezdecydowaną postawę, jeśli chodzi o obowiązki, jakie Bóg postawił chrześcijanom Pragniesz ich pouczyć odnośnie ich odpowiedzmlności.
Wśród wielu
wspaniałych passusów biblunych poświęconych temu tematowi warto wyrrueruć słowa Jezusa (Lk 12,35-48, zwróć szczególną
uwagę na w. 48)
W Listach· do Korynttan lKor 3,10-15, 2Kor 5,10 i do Rzymian 14,9-12 Paweł rówruez zajmuje SIę sprawą odpowiedzralności
chrześcnariskiej
Ponadto zwróć uwagę na komentarze Jakuba mówiące o tym, iz WIara, jeśli rue
Jest połączona z uczynkami, pozostaje martwa sama w sobie (Jk 2,14-26).
A oto ważne słowa Pawła zawarte w 2 LIście do Tyrnoteusza 3,16-17:
"Wszelkie Ptsmo od Boga natcb ntone jest I pozvteczne do nauczania,
do
przeleonvtoania, do popra una uta, do kształcenia uispraunedliu osct, abv czło11 nele Boży był doskouały, przvsposobiot
do leazdego dobrego uczynku" Treść
Biblii jest najistotniejsza, poruewaz przedstawia oczekrwania Boga wobec
ludzi. Rozpoczrn] SWOje studium od mej, na niej zbuduj swoją lekcję l jej
prawdy odrueś do siebie I SWOICh słuchaczy Czyniąc tak, OŚWiecisz ich
i przygotujesz drogę Duchowi ŚWIętemu, by zaczął wcielać prawdy w ICh
źycre duchowe

zv
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5 Wyjaśnij znaczenie
w notatniku

Wykorzystanie

Biblii jako źródła

posiadanych

nauczania.

i nauczanie

Odpowiedź

napisz

umiejętności

Cel 3. Wyjaśnienie, uijalet sposób nabyta w przeszłości wiedza może się przydać przy zbieraniu materiałćui potrzebnych do przygotowania
lelecjt.
Zbieranie materiałów do nauczania to proces polegający między innymi
na przypomnieniu
sobie tego wszystkiego, co przeczytaliśmy, usłyszeliśmy
i zobaczyliśmy i co ma związek z lekcją. Przypomnij sobie to, czego się już
nauczyłeś. Posiadane doświadczenia mogą pomóc wyjaśnić lub zilustrować
lekcję. Bieżące wydarzenia, niektóre programy telewizyjne, radiowe, prasa
to wszystko moze być pomocne dla crebie. Rozmyślaj l pisz. Zastanawiaj się
nad wszystkim, czego SIę nauczyłeś I co może odnosić się do lekcji Zbieraj
i posługuj się jedynie najlepszymi i najodpowiedmejszymi
materiałami. Ijak
zostało [uz wcześniej powiedziane, twoje przemyślenia. odkrycia I doświadczerua , jak również opowieści i przykłady innych mają wpływ na tematykę
lekcji. Jeśli będziesz korzystał z nich w sposób rozważny, nauczanie będzie
skuteczniejsze. Oczywiście, możesz korzystać takze ze stosownych materiałów, które zebrałeś I posegregowałeś.
6 Nabyta w przeszłości wiedza stanowi przydatny materiał lekcyjny, gdyż
a) lekcje powstałe w oparciu o czyjeś własne doświadczenia są najpraktyczniejszym materiałem służącym do odniesienia prawdy biblijnej do ludzi.
b) umożliwia wyjaśnienie prawd zawartych w lekcji l wskazuje sposoby,
w jakie te prawdy mogą znaleźć zastosowanie w zyciu chrześcijanina.
c) "ubarwia"

lekcję i ożywia słuchaczy.

PRZYGOTOWANIE

Planowanie

MATERIAŁÓW

cyklu lekcji

Cel 4. Wyjaśmenie
klu lekcji.

korzyści, Jakie może przynieść przedstawienie

Cykl składa się z szeregu następujących
sobą tematyce. Dla przykładu: najbardziej

całego cy-

po sobie lekcji o powiązanej ze
nasuwającym się cyklem lekcji
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Jest cykl poświęcony doktrynom względrue
księgom biblijnym lub zadaOlom chrześcnaruna, a zatem sprawom, na które nalezy przeznaczyć nie
jedną czy dwie lekcje Cykl lekcji moze trwać od kilku tygodni do kilku
miesięcy, a nawet do roku
iektórzy duchowni na przykład poświęcali
całe lata na systematyczne I dokładne nauczarue I głoszenie Biblu. Kluczem
do efektywności tego rodzaju nauczania Jest jednak skuteczne planowanie;
ustalenie realnych celów I odpowiedrue przygotowanie SIę Gdy te warunki
zostaną spełnione,
wierni z pewnością
będą wzrastali i umacniali się
w wierze i dawali świadectwo duchowej dojrzałości.
Cykl lekcji daje możliwość dogłębnego przestudiowania
tematów. Mozesz zachęcać do tego SWOich studentów udzielając Im konkretnych wskazówek W miarę, jak wzrasta ich zainteresowanie,
Jak angażują się w proces
uczenia I coraz głębiej pojmują prawdę, następuje ich rozwój duchowy
Takle rezultaty wzruszają nauczycieli I uświadamiają lin, ze gdy Duch Święty rozjaśnia serca l umysły, czym prawdę realną, a ludzie stopniowo upodabuiaja się do Chrystusa
Planując sWÓJcykl określ ze znacznym wyprzedzeniem,
jakle materiały
przedstawisz I jak długo będzie on trwał Ogłaszaj swoje plany, pracuj zgodrue z nirm jeśli twój cykl będzie dobrze zaplanowany, znaczący dla słuchaczy, zawierający określony cel, rue pozostaną om obojętru, nie będą znuzeni
7 Wymień w swoim notatniku mozhwie najwięcej korzyści,
nieść przedstawienie
cyklu lekcji

jakle moze przy-

Przygotowanie lekcji w sposób uporządkowany
Cel 5 Wvszczególll1ell1e głoumvch

CZęŚCI

planu

lekcji

Zastanówmy się nad odpowiedrurn planem zwykłej lekcji na temat BIbln. Taki plan pornoze ci w przekazywaruu faktów, w wyjaśrueruu i podawaruu przykładów zastosowarua prawd biblunych, które przedstawiasz.
Wstępne elementy planu lekcji to: temat lekcji, fragment Pisma Świętego i cel lekcji. Temat lekcu Jest tytułem, przedmiotem nauczania Wyboru
fragmentu Pisma ŚWIętego powinieneś dokonać bardzo uwazrue. Jeśli stanowi on część cyklu, to oczywiście pojawia SIę w rum chronologicznre.
Z fragmentu lub fragmentów wybierz pełną myśl wyrażającą treść lekcji
Parniętaj. passus biblijny Jest fundamentem
lekcji, Wszystkie pozostałe ma-
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teriały powinny opierać się na nim, powinny być wykorzystane celem wyzobrazowania I odniesienia do prawdy w nim zawartej.

jaśnienia,

Prawda podstawowa jest główną prawdą we fragmencie
go Powinieneś ograniczyć ją do Jednego lub dwu krótkich
Jako część swojego planu. Następnie napisz, co jest celem
przed sobą, zarówno wtedy gdy przygotowujesz lekcję, jak
nauczasz.
8 Wstępne

Pisma ŚWiętezdań i napisać
lekcji i miej to
i wtedy gdy Jej

CZęŚCIplanu dotyczą przede wszystkun

a) ustalenia głównej prawdy
b) rozwinięcia tematu.
c) ustalerua, jaki charakter

I

budowy

lekcji.

będzie miała lekcja.

Po ustaleniu wstępnych części planu lekcji następuje
wadzenie, rozwinięcie tematu i zakończenie.

podział na wpro-

l Wprowadzenie. Wprowadzenie
ma na celu skupienie uwagi klasy,
wytworzenie atmosfery zainteresowania
i przejście do tematu lekcji. Wprowadzenie moze składać się z przeglądu, pytania. na które odpowiedź ma
dać lekcja, przykładu lub kontekstu Parniętaj jednak, iz cokolwiek wybierzesz, musi to być ściśle związane z następną CZęŚCiąlekcji, to Jest z rozwinięciem tematu.

2. Rozwinięcie. Ta część składa się z przedstawienia faktów, objaśnień
i informacji, jak praktycznie zastosować fragment biblijny. Fragment biblijny
powinien zostać streszczony Streszczerue jest głównym elementem tej części lekcji. Przykłady, uwagi na temat wzajemnego oddziaływania,
metody
nauczania i pomoce wizualne to wszystko nalezy wykorzystać w tej części.
Pamiętać
także nalezy o ostatecznym celu lekcji.
3. Zakoticzenie. Zakończenie zawiera na ogół odniesienie podstawowej prawdy do zycia praktycznego.
"Co powinniśmy teraz uczynić?" - to
pytanie, na które ma dać odpowiedź zakończenie. Zakończenie powinno
zawierać gorący apel do słuchaczy, by podjęli działanie. W zakończeniu
można tez nawiązać do następnej lekcji i podać wskazówki dotyczące przygotowań do następnego spotkania

9 Wymiemone po prawej stronie CZęŚCIplanu lekcji dopasuj do odpowiednich określeń po lewej strome.
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1) Zakoriczerne

·

a Fundament

·
·

b To, co ma osiągnąć lekcja
c Fakty, objaśnienia i zastosowarue

·

d Środek służący do zainteresowarua słuchaczy, skupienia ich uwagi
e Główna prawda obranego fragmentu
Pisma Świętego

· ...

lekcu

·

f Gorący apel o podjęcie

·

g Tytuł lekcji

działarua

2) Temat lekcji

lekcu

3) Rozwirnęcie
4) Cel lekcji
5) WprowadzenIe
6) Podstawowa

prawda

7) Fragment Pisma Świę-

tego

PRZEKAZYWANIE NAUKI
Korzystaj z planu
Cel 6. Wvmlenienie kilku pOll'Od611',dla kt6rych tak uiaznq rzeczq jest przestrzegatue planu.
Nauczając, przestrzegaj planu lekcu Gdy będziesz go przestrzegał, nauczanie będzie wolne od pochopnych
ocen Dobrze przygotowany
plan
nie będzie wcale Clę krępował czy ograniczał właściwych ci zdolności twórczych, które dają się pogodzić z celem lekcji. Dobry plan daje w istocie
mozlrwość swobodnego
prowadzenia lekcji, wyjaśniania I zainteresowania
klasy, pod warunkiem, iż nauczyciel właściwie stosuje się do niego. Co
więcej, plan pomaga z przekonarnem zrruerzać do celu.
Dokonaj wprowadzenia
do lekcn zgodnie z planem. Przedstaw je natychmiast Nawraz kontakt z klasą, staraj SIę wzbudzić jej zainteresowanie
i zmierzaj do przedstawienia
głównej części materiału Trzymaj się wcześniej przygotowanego
planu.
Korzystaj z właściwych metod nauczania, pomocy, staraj się, aby nastąpiło wzajemne oddziaływarue, tak jak tego wymaga plan. Zachęcaj do uczestnicrwa w lekcp. Niech twoi słuchacze biorą w niej aktywny udział Przekazu)
fakty, staraj Się, by twoi słuchacze WYCIągalI wnioski z lekcu I odnosili Jej
prawdy do zycia. Nie zapomina] o celu i przez cały czas zmierzaj, aby go
osiągnąć. Parmętaj. IZ plan jest dla lekcji tym, czym brzegi dla rzeki. Jest
ruejako kanałem, przez który przechodzą matenały lekcyjne w drodze do
celu Ten kanał jest strukturą zapewniającą właściwy kierunek lekcji i po-
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magającą w osiągnięciu celu lekcji Nie nalezy WIęC sądzić, iz jest zaporą
hamującą wszelkie dążenia twórcze.
Jest takze rzeczą ważną, abyś podsumował każdą lekcję I doprowadził
Ją do konkluzji. Jeśli brakuje ci czasu na przedstawienie tego wszystkiego,
co przygotowałeś, mozesz pominąć coś z drugiej CZęŚCI,którą nazwaliśmy
rozwiruęciern. Nie pomijaj jednak lub nie upraszczaj zakończenia.
Poświeć
nań tyle czasu, ile zakłada twój plan W zakończemu powiedz, jakie praktyczne zastosowanie moze mleć lekcja i wezwij do działania. Pamiętaj, iz
Duch Święty Jest obecny, by CI pomóc On to bowiem sprawia, iż WIerni
chcą I działają zgodnie z wolą Bożą (Flp 2,13). Z ufnością polegaj na Nimi
10 Dlaczego rzeczą ważną jest przestrzeganie
dów. Odpowiedź napisz w notatniku.

planu? WymIeń kilka powo-

Staraj się mówić jasno i trzymać się tematu
Cel 7 ~VJaś1Uellie, dlaczego obrazowość Jest tak uażua
wiemu treści lekcji.

sprawą

UJ przedsta-

Pręć zmysłów stanowi jakby bramy do umysłu. Te zmysły (słuch, wzrok,
dotyk, smak, węch) to pięć dróg, przez które wrazerua dostają Się do umysłu. To właśnie dzięki tym zmysłom mozemy się komunikować. Specjaliści
od nauczania twierdzą, że gdy materiał przekazywany jest przy angazowamu więcej niż jednego zmysłu, wówczas łatwiej mozna go zapamiętać. Dlatego tez środki WIzualne mogą pomóc w tym, aby abstrakcyjna treść lekcji
stała się konkretniejsza,
bardzie] przyswajalna.
Środki wizualne, czy to
w formie zdjęć, czy pokazów, pomogą słuchaczom o WIele lepie] zaparmętać sprawy, których ich nauczasz
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad metodą nauczania stosowaną przez
Jezusa? Mówi! On o rzeczach, które ludzie mogli zobaczyć. o siewcy, świątyni, małym dziecku, ptakach, liliach, rybach, zniwach, winogronach. Kazda przedstawiona sytuacja w nauczaniu nasuwa coś, co mozesz wykorzystać
celem zobrazowania prawdy POWInieneś zaplanować sobie korzystanie ze
zdjęć, map, wykresów, plakatów, słowem wszystkiego, co mogłoby wzbogacić twoje lekcje. Jeśli masz możliwość, powinieneś korzystać także ze
środków audiowizualnych.
Czy wyobrazasz sobie, jak skuteczna może być
lekcja, gdy uczniowie mogą usłyszeć, zobaczyć i dotknąć rzeczy, które uczą
Jednej prawdy.

Metoda naliczania
11 Z tego, co dowiedziehśmy się z poprzednich ustępów
ruzrnu nauczania", możemy wywnioskować,
IZ
a) ludzie najleprej uczą się poprzez słuchanie, oglądanie,
sposób zaczynają traktować naukę Jako przyjemność
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b) najskuteczniejszym
sposobem przekazywania
nauczania jest oddziaływanie na rnożhwie największą ilość zmysłów słuchaczy.
c) podręczniki w nauczaniu me dają najlepszych rezultatów, gdyz nie angazują dostatecznej ilości zmysłów.
Posługuj się w nauczaniu językiem łatwym do zrozumrenta
Język jest
pomostem nuędzy twoją wiedzą a potrzebami twoich słuchaczy Używaj
zrozumiałych pojęć. Złozone I trudne pojęcia stara) się wyjaśnić. Wyjaśniaj
nowe pojęcia za pomocą przykładów. Zaczynaj od rzeczy znanych i bliskich, następnie zmierzaj do rzeczy nieznanych i dalekich. Zauważ, jak mieni się i błyszczy woda, gdy przechodzi przez nią ŚWIatło. Czasem jednak
pojawiają SIę w wodzie jakieś cząsteczki zawiesiny i woda traci swoją czystość Aby znów była czysta, należy ją przepuścić
przez filtr W podobny
sposób musisz w swoim umyśle WYjaśniać Idee i koncepcje, nim staną się
krystalicznie "zrozumiałe" I wówczas mozesz skutecznie nauczać.
Język Jezusa był zrozumiały.
prosty, bezpośredni
Przykładem na to jest
choćby złota zasada postępowania
"Wszystko unec, co byście chcieli, żeby
wam ludzte czvinh, I li')! im czvitcie! Albounem na tym polega Prawo I Proracy" (Mt 7,12) Zapytany' "Kto jest rnorrn bliźnim?", Jezus opowiedział
łustorrę,
która była jasna I w ten sposób odpowiedział
na to pytanie
(Łk 10,25-37). Nauczanie Jezusa dostosowane było do poziomu umysłowego Jego słuchaczy. By nauczać o narodzinach duchowych, posługiwał się
przykładem narodzin człowieka. Ptakt i lilie mówiły o opatrznościowej opiece Bożej Obraz brelejących
pól na zniwa miał uosabiać ludzi potrzebujących, czekających na dobrą nowinę (J 4,35). Jezus uzywał języka opisowego
w różny sposób. posługując się przypowieściami
(Mt 13,34) i porównaniarru (Mt 23,37), metaforami
(Łk 13,32) r alegonanu (J 15,1-10) Jezus nie
mówił w sposób niejasny i ogólny Mówił to, co było najwazniejsze, zadawał konkretne pytania (Mt 22,41-46) i udzielał dokładnych
odpowiedzi
(Mt 22,34-40). Obietnice dawane przez Niego były jasno sprecyzowane
(Mt 24,2), podobrue jak stawiane przez Niego wymogi (Mt 10,37-39)
12 Zakreśl literę stojącą przed jednym z przytoczonych
który by najbardziej przybliżył temat słuchaczom:

niżej przykładów,
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a) Nauczyciel WYjaśnia strategię działalnoścr rrusyjnej Pawła, kreśli na tablicy mapkę jego podrózy I pokazu le zdjęcia miast, w których apostoł zakładał kościoły.
b) Nauczyciel mówi o podrózach Pawła, podaje wiele faktów i operuje
wieloma przenośniami. Nie przedstawia w swej lekcn zadnego materiału
ilustracyjnego.

c) Nauczyciel szybko omawia mapę podrózy Pawła, lecz tylko w niewielkun stopniu wyjaśnia szczegóły tych podrózy

13 WyjaśnIj, dlaczego przykład
teczniejszą metodą nauczania.

a) z poprzedniego

ćwiczerua Jest najsku-

Przekazuj wiadomości i współpracuj
Cel 8. Wyszczególnienie różnych metod nauczania.
Być moze miałeś okazję uczyć Się od wybitnego nauczyciela W trakcie
jego nauczania byłeś niewątpliwie urzeczony różnymi środkami, za pomocą których przekazywał sWOJą wiedzę i sposobem, w jaki ludzie reagowali
na jego metody. Niech będzie to dla ciebie zachętą, poniewaz ty również
możesz stosować różne metody nauczania i uczynić Je skuteczrnejszyrru
Omówmy kilka z takich metod

l. Wygłaszawe urveładu. Nauczyciel posługujący Się tą
metodą wygłasza, wyjaśnia lekcję, podaje przykłady, a studenci słuchają. Jest to dość powszechna metoda Umozliwia ona w krótkim czasie dość wyczerpująco omówić temat
I jest skuteczna,
jeśli chodzi o wprowadzenie
studentów
w nowy zakres materiału. Wymaga jednak gruntownego
przygotowania i umiejętności podtrzymywania
zainteresowania słuchaczy, ich gotowości do nauki. Celem uzyskania
jak najlepszych rezultatów powinno się tę metodę stosować w połączeniu z różnymi innymi. Za pornocą tej metody mozesz osiągnąć dobre rezultaty, jeśli będziesz korzystał
z pornocruczych środków wizualnych i starał się czynnie
zaangażować słuchaczy.

Metoda nauczan ia
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2 Przvleładv jak reagujesz, gdy ktoś mówi: "To przyporruna mi historię
" Snucie opounesct Jest skuteczną metodą komurukowarua
się Przykłady skupiają naszą uwagę,
pobudzają ciekawość I odwołują SIę do naszych uczuć, przykłady mogą być wykorzystane celem przedstawienia,
zobrazowarua lub potwierdzenia prawdy Gdy przedstawiasz
jakiś przykład, pamiętaj, IZ powmieneś znać go dobrze,
dokładnie go rozurrneć l głęboko odczuwać.
Ta techruka,
gdy Jest właściwie uzyta, moze być bardzo skuteczną metodą przekazu.

3 Metoda pytan i odpounedzt W swoim nauczaniu Jezus często posługiwał SIę metodą pytań I odpowiedzi. "Kim
sądzicie Ja Jestem?", "Czego pragniecie?", "Co myślicie?" - to
niektóre z Jego pytań Pytarua powmny być jasne i konkretne Na ogół będzie zadawać
Je nauczyciel,
Klasa powinna zrozumieć pytania i umieć na nie odpowiedzieć
Ta
metoda umożliwia wciągruęcie
słuchaczy do aktywnego
współuczestnictwa
w lekcji. Lekcja ma jeszcze większe znaczerue dla słuchaczy, gdy zachęcasz ich do wyciągania własnych wniosków.
4. Grupa dvsleusvjua Dyskusja, to wymiana Informacji,
poglądów, opirui Nauczyciel prowadzi dyskusję, zachęca
do wzięcia w ruej udziału mozlrwie najwięcej słuchaczy
i kieruje ich do punktu, w którym należy podjąć ostateczną
deCYZJę lub wyciągnąć końcowe wnioski. Dyskusje w klasie są pozyteczne, gdyż zachęcają do swobodnych wypowiedzi, umożliwiają wyrruanę poglądów i pobudzają uczniów do odkrycia prawdy. Chcąc jednak osiągnąć właściwe cele, nalezy przestrzegać tego, aby w dyskusji brało
udział rue więcej ruz dziesięć lub dwanaście osób. Metodę
tę stosuje z powodzeniem
wielu nauczycieli.
5. Kilka grup dvsleusvjnvcb. Klasy, które są zbyt liczne,
aby przeprowadzić
w ruch ogólną dyskusję (tzn. takie,
w których jest więcej ruż dwunastu UCZniów), mozesz podzielić na kilka grup. W każde] z tych grup powinno znaleźć się nie więcej nIZ dzresięć
osób W każdej z nich
powinna być wybrana osoba do prowadzenia
dyskusji.
Zaproponuj jej pytania lub problem do omówienia w grupie Następnie kontaktuj SIę z poszczególnymi gruparnr, gdy
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nauczania

i wytwarzają
dodatkowe
zainteresowanie.
Na koniec powinieneś podsumować
przedstawione
wrnoski I doprowadzić
do wyciągnięcia
Istrueją

konkluzji.

oczywiście

cytacje, prace ręczne
kilku podstawowych
A oto Istotna

inne

metody

lub pisemne
metod, które

wskazówka

nauczania,

m.in

projekcje

dotycząca

uczenia

się. Jesteś

re-

nauczarua:

Parruętaj, że klasa jest miejscem słuzącym do nauczania,
kazań. Głównym
zadaniem
nauczyciela
Jest wprowadzenie
świadczenie

filmów,

My ograruczyliśmy SIę do omówienia
były I są z powodzeniem
stosowane.

w klasie po to, by pomóc

a rue głoszenia
UCZnIÓW w do-

UCZnIom w zdoby-

CIU wiedzy
I tak jak grupa badawcza
potrzebuje
się w nieznane
okolice, tak UCZnIOWie potrzebują

przewodnika,
gdy udaje
kogoś, kto by Ich popro-

wadził

nie tyle Informatorem,

przez

tajniki

wiedzy.

Nauczyciel

Jest zatem

co

badaczem,
nie tyle wykładowcą,
co starszym
UCZnIem i nie tyle tym, kto
udziela odpowiedzi,
ale tym, kto ICh raczej szuka
Nauczając,
staraj się, aby
twoi

słuchacze

mozesz

stali się niezależnyrm

przekazać

pko

uczniarru

Jest to największy

dar, Jaki

nauczyciel.

Pamieta], że klasa jest miejscem slużącIJm
do nauczania, a nie fJloszenia kazań.
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W miejsce

1) Grupy

kropek

dyskusyjne

2) Przedstawienie
3) Grupa
4) Pyrania
5) Wykład

wstaw

przykładów

dyskusyjna
i odpowiedz!

odpowiedm

numer

metody

nauczania

Metoda
· ...

· ...

· ...

nauczanta
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a Jan opowiada swojej klasie o Jonaszu, wyjaśnia szczegóły i odnosi
prawdę dotyczącą odpowiedzialności
człowieka do zadania, jakie
Bóg mu powierzył
b Marta zapoznaje uczmów z ważną zasadą biblijną I przedstawia im
kilka ważnych problemów do rozwaźerua (jest ich około dziesięCIU). Uważnie, lecz z przekonaniem
dązy do tego, by wszyscy obecni brah udział w lekcjt I zachęca do swobodnych wypowiedzi I do
współdziałania,
w miarę Jak uczniowie sami odkrywają i wyrażają
prawdę
c Andrzej rozpoczyna swoją lekcję od napisania na tablicy szeregu
pytań. Przechodzi od jednego pytania do drugiego i zachęca uczniów
do formułowania własnych rozwiązań, odpowiedzi I wniosków.

· ... d "Przypomina mi SIę pewien bogaty człowiek,
swoje dm zył w luksusie .. mówi nauczyciel

który przez wszystkie

swoją lekcję na podstawie Pisma Świętego
I powołuje Się na pewne doświadczenia
celem przedstawierua
i wyjaśnienia prawdy brblijne].
· ... f Francis dzieli sWOJą klasę na kilka grup, każdej z Olch daje temat do
dyskusji, przechodzi od jednej grupy do drugiej, zachęcając wszystkich do aktywnego udziału w dyskusa.

· ...

e Maria przygotowała

Osiągnięcie celu nauczania
Cel 9. W,1(Jaśllicll1e zttaczetua

urpraletvce zasad odnoszqcvch

Slf'

do nauczania

W każdej lekcji powirueneś
dojść do konkluzji i zaapelować o podjęcie
działanta określonego poprzez cel lekcu. Zarówno cele dalekosiężne
jak
i cele pojedyncze tworzą tło kazdej lekcji. Odnosi SIę to do przygotowania
I przedstawrama
lekcn Kończąc lekcje powinieneś osiągnąć wyznaczony
cel. Podsumowanie
powinno tez przybhźyć
osrągnlęcie celów dalekosięznych i ogólnych Po zakończemu
lekcp zastanów się, czy JUZ osiągnąleś
wyznaczony cel

Przedstawiaj przykłady potwierdzające prawdy zawarte w lekcji Odnoś
Je do sytuacji życiowych, z którymi słuchacze stykają SIę na co dzień Prawda, której nauczasz powinna przyrueść wyzwolenie,
rozjaśruente
umysłu,
co z kolei spowoduje wzrost duchowy I pragnienie głębszego poświęcerua
się i przybhzerua do Chrystusa. Przede wszystkim pamiętaj jednak, iz prawdy, które nauczasz, muszą być stosowane w praktyce Jezus, przedstawiając
prawdy słuchaczom, powiedział, iż CI, którzy słuchają Jego słów i realizują

202

Głoszenie i nauczanie

je, są niczym mądry człowiek, który buduje swój dom na skale. Ci zaś,
którzy chociaź wysłuchali prawd, ale nie zastosowali ich w zyciu, są niczym
głupiec, który buduje sWÓJdom na plasku Tak więc należy dązyc do tego,
aby nasi słuchacze podjęli działarua wynikające z usłyszanych prawd i aby
stali się ludźmi czynu, a me pozostali jedynie słuchaczami (Jk 1,22).

15 Wyjaśnij dlaczego tak Istotną sprawą jest przedstawianie prawdy I zastosowanie Jej w praktycznym życiu. Odpowiedź napisz w notatruku

JEZUS JAKO PRZYKłAD
Cel 10. Wyjaśnienie, dlaczego jezus bvł tak uspaniałvm

nauczvcielem

Jezus był wspaniałym nauczycielem. Nikt nie może temu zaprzeczyć.
Jego wielkość, jako nauczyciela, wyrażała się poprzez słowa, które wypowiadał. Były to słowa prawdy i prorocze. Chrystus wypowiadał słowa, które
usłyszał od Swego Ojca Jego słowa posiadały moc i zdumiewały tłumy
(Mt 7,28).
Jego wielkość, jako nauczyciela, lezy takze w stosowanych przez Niego
metodach. Posługiwał SIę wszelkrrm mozhwyrru metodami I środkami, by
w prostych słowach nauczać prawd, które ludzie powmru usłyszeć Był
znakermrym mówcą. Jego opowieści o Dobrym Samarytaninie i Synu Marnotrawnym są niezrównane
w swym piękrue, swej prostocie i prawdzie.
Nauka zawarta w każdej Jego opowieści była tak wyraźna, ze tylko ktoś
udający ślepca mógł jej nie zrozumieć
Jego zdolności, jako nauczyciela, są jeszcze WIększe, gdy weźmiemy
pod uwagę tych, których nauczał. Wydaje SIę, iz rozmyślnie wybierał Swych
uczniów me najbardziej wykształconych.
Każdy z Dwunastu Apostołów
posiadał pewne zdolności i skromne wykształcenie. A jednak On ich nauczał To, czego się nauczyli, przekazywali później innym. I z iskry, którą
On zapalił w tych słabych I kruchych naczyniach, powstał potężny, rozszerzający SIę ogień, który na zawsze odmierul świat Ciepłem i światłem wiecznej miłości.
Każda z tych cech wielkości Jezusa, jako nauczyciela, stanowi dla nas
przykład. Słowo Boże jest źródłem naszej prawdy i siły. Skuteczność naszego nauczania lezy w naszym pragnieniu uzywania prostego, opartego na
prawdzie I obrazowego języka. Zaś sukces naszego nauczania lezy w na-

Metoda nauczan ia
szych umiejętnościach
innych.
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uczerua kogoś lOnego, kto z kolei będzie

nauczał

Gdy określisz cele, zgromadzisz i przygotujesz materiały, a następnie
przekażesz naukę z całym przekonaruern, to zobaczysz rezultaty swej pracy
W trakcie przygotowań pamiętaj, ze to właśnie Duch Święty przelewa prawdę do ludzkich serc. Choćbyś nie wiadomo jak dobrze opanował swoją
metodę, bez pomocy Ducha ŚWIętego niewiele zdziałasz Módl SIę nade
wszystko, aby Duch Boży namaszczał cię w twoim usługiwaniu i pomógł ci
służyć potrzebom ludzi. Wypełniony Jego Duchem będziesz dzielił siłę,
mądrość I miłosierdzie Pana A ludzie odpowiedzą
na to przez wzrastanie
w wierze I przekonywanie
innych, a dzieło Boze będzie się rozwijać.

16 Zakreśl literę stojącą przed kazdym stwierdzeniem PRAWDZIWYM mówiącym o tym, dlaczego Jezus był tak skutecznym i dobrym nauczycielem
a Jezus opierał Swoje nauki na dawnych tradycjach, którym wszyscy hołdowali.
b Jezus natchnął SWOIch uczmów takim darem przekonywania.
iz oru również stali się dobrymi nauczycielami.
c Nauki Jezusa, które posiadały ogromną moc, oparte były na Słowie Bozym.
d Metoda nauczania stosowana przez Jezusa obejmowała przypowieści trudne do zrozurruenia, a to zmuszało wielkich myślicieli do snucia rozwazań nad Jego głębokirni prawdami, celem zrozumienia Jego zamiaru
e Jezus posługiwał się prostym, obrazowym językiem, aby przekazać prawdy
Swoim słuchaczom

pytania kontrolne
1 Ustalanie konkretnych i Jasnych celów nauczania wynika z konieczności.
a) dania studentowi pewnego pojęcia o rodzaju materiałów, które będzie
studiował
b) wyznaczenia ram lub granic, których nauczyciel musi ściśle przestrzegać.
c) umożliwienia nauczycielowi
uczanie oparte na Biblii.

zaspokojenia

potrzeb słuchaczy poprzez na-
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2 Przykładem
skim jest.

ogólnego,

perspektywicznego

a) pozyskanie

ludzi, sprawienie,

celu w nauczaniu

chrześcijań-

by stali się głęboko oddanymi słuzbie chrze-

ścijariskiej.

b) ukazarue, w jaki sposób prawda brblijna

związana

Jest z życiem chrześci-

janina.

c) sprawienie, by uczruowie w rezultacie otrzymanej
poświęcenie się dla Imienia Chrystusa
d) wszystko to, co powyżej.

nauki byli zdolni do

3 Zaangazowany nauczyciel, to przede wszystkim ten, który'
a) pragnie osiągnąć cele Instytucji, do której należy.
b) pragnie zaspokoić potrzeby Indywidualne, Jak również potrzeby ogółu.
c) pragnie spełniać wyrnogi swojej profesji. przekazywać "dobrze wywazone" I uwazrue przygotowane lekcje.
4 Jest rzeczą niezrruerrue
oparte na Biblii, ponieważ

ważną

dla nas, abyśmy mieh przed sobą cele

a) Biblia znów staje SIę dla wszystkich ludzi autorytatywną, ŚWIętą księgą,
wzorem do naśladowania.
b) tego rodzaju cele dają studentowi konieczną motywację do lepszej pracy
c) Biblia Jest w ten sposób pomyślana, aby pomóc w nauce
d) mają one za sobą autorytet Słowa Bozego, tak więc są one ściśle związane z tym, czego Bóg oczekuje od nas
5 Planując dokładnie cykl lekcji zakładamy tym samym, iz
a) przerobimy dokładnie dany przedrrnot.
b) wnikliwie podchodzrrny do cyklu i mamy obowiązek moralny go ukończyć.
c) dobrze zaplanowany, zorganizowany I przygotowany materiał zaspokoi
potrzeby duchowe naszych słuchaczy
d) wszystko to, co powyżej (a, b i c).
e) tylko to, co wymienione zostało w punktach a) I b).
6 Plan lekcji posiadać będzie znaczenie w zalezności od umiejętności nauczyciela, który potrafi wykorzystać go jako
a) swego rodzaju ograruczerue, dzięki któremu może pohamować swoje
nadmierne zapędy twórcze i ściśle trzymać SIę tematu
b) mozllwoścr
osiągruęcra
celu zawartego w lekcji
c) środek, dzięki któremu wie, w jaki sposób moze pokierować swoimi
przygotowaniami
na kolejny tydzień.

Metoda naliczania

7 Ta część planu lekcji, która ma na celu wywołanie
słuchaczy, to
a) prawda podstawowa
b) cel lekcji.
c) zakończenie
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odzewu

ze strony

8 Obok swojej podstawowej roli, jaką jest umożliwienie osiągnięcia celu,
plan ma równiez duzą wartość dodatkową, gdyz
a) umozhwia skoordynowanie
metod nauczania, pomocy, wzajemnego
oddziaływania w taki sposób, aby to wszystko przyczyniło się do osiągruęcia celu.
b) jest niejako ścieżką dla lekcji, co umozhwia nauczycielowi krok po kroku prowadzić swoich uczniów
c) dzięki tego rodzaju pornocnej strukturze nauczyciel trzyma SIę obranej
drogi, a po skończonej lekcu. gdy ocerua to. co zrobił, owa struktura
dopomaga mu w tej ocenie
d) wszystko to, co powyzej
e) tylko a) l b).

9 Nauczyciel musi pamiętać o tym, iz nauczanie

to nie to samo, co kaznodziejstwo,
a) tak więc nauczyciel powiruen widzieć swoją rolę pko rolę osoby z autorytetem, która przekazuje wiadomości i sprawia, iz studenci zawsze polegają na jej Wiedzy, nigdy rue mają wątpliwości.
b) tak więc, gdy naucza studentów samodzielnego myślenia, powinien widzieć siebre pko swego rodzaju koordynatora doświadczeń poznania.
c) lecz mimo tego, musi on nauczać lekcp Stąd powiruen kłaść nacisk na
jej wygłoszenie i na kontrolowanie
poglądów studentów, aby zgadzały
Się z jego punktem widzenia.
10 W miejsce kropek wstaw odpowiedni numer metody nauczania
· ... a Charakteryzuje Ją swoboda wypowiedzi I wymiana poglądów, słuchacze sarru starają Się
odkryć prawdę.
· ... b Przytoczenie jakiejś historii lub powołanie się
na jakieś doświadczerue
celem zobrazowania prawdy, wprowadzenia
w nią lub dania
przykładu potwierdzającego
ją.
· ... c Metoda wymagająca umiejętnego formułowania pytań dla słuchaczy celem zachęcenia ich
do aktywnego uczestnictwa w lekcji.
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d Duża liczba studentów zostaje podzielona na
mniejsze grupy, każda z ruch ma swego lidera, który zachęca do dyskusji, a potem przedstawia wrnoski wobec szerszego JUz grona
e Ta metoda stosowana jest wtedy, gdy nauczyciel chce przekazać dużo wiadomości w krótkim czasie. Nauczyciel przedstawia materiał,
wyjaśnia, podaje przykłady.

1) Metoda

pytań odpowiedzi
2) Grupy dyskusyjne
3) Wykład
4) Dyskusja
5) Przedstawianie
przykładów.

odpowiedzi na pytania nauczające
9 a 7) Fragment Pisma ŚWiętego
b 4) Cel lekcji
c 3) Rozwinięcie.

e 6) Podstawowa prawda
f 1) Zakończenie
g 2) Temat lekcji

d 5) Wprowadzenie
1 Twoja odpowiedź.
Sądzę, iż crerpi na oczywisty brak celu lub rnotywa
cjr. Nie mając daru przewidywania
i wytyczania konkretnych celów koś-

ciół po prostu "odprawia" nabozeństwa.
Można powiedzieć, iż czynił
to tak długo dla zabicia czasu, aż stało się to dla niego celem. Tragedia
polega na tym, IZ każdy kościół, który nie ma przed sobą żadnego celu,
może upaść bardzo nisko, a statystyki wskazują, IŻ w wielu przypadkach tak się stało.
10 Porównaj swoją odpowiedź z ornówieruern zawartym w tekście.
2 b) musi dostrzegać

i uwzględniać

te potrzeby ...

11 b) najskuteczniejszym
sposobem przekazywania nauczania jest oddziaływanie na możliwie największą ilość zmysłów słuchaczy
3 c) jasno wyznaczone
uczarua.

cele pomagają określić treść

12 a) Nauczyciel wyjaśnia strategię działalności

4 a Prawda
b Prawda.

I

główne punkty na-

misyjnej Pawła ...

c Nieprawda.
d Prawda.

13 W swojej odpowiedzi powinieneś wskazać na przykład a) jako najskuteczruejszą metodę nauczania, porueważ materiał przedstawiany jest za-
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równo w fonnie ustnej jak I wizualnej
tylko w Jeden sposób

W pozostałych

zaś przypadkach

5 Twoja odpowiedź
BIblia jest waznym źródłem nauczania, poniewaz
objawia wolę Bozą wobec ludzr. Stanowi przewodnik dla życia i postępowania Mówi nam o Bogu, człowieku, grzechu, świecie, zYClL1i przyszłości. W zadrrym innym źródle nie znajdziemy takiego bogactwa objawronej prawdy. W Bibln Bóg przemawia do nas w taki sposób, że możemy Go zrozumieć I usłuchać Tylko Jego droga prowadzi do zycia
wiecznego.

14 a 5) Wykład
b 3) Grupa dyskusyjna.
c 4) Pytania i odpowiedzi

d 2) Przedstawianie

przykładów.

e 2) Przedstawiarue

przykładów.

f 1) Grupy dyskusyjne

6 b) urnozliwia wyjaśruerue prawd zawaltych

w lekcji ...

15 Twoja odpowiedź. Tylko wtedy prawdy biblijne mają znaczenie,

gdy są
zastosowane w praktyce i gdy widzimy praktyczne rezultaty, jakie przynosi zastosowanie
prawdy Wówczas jesteśmy wzmocrueni duchowo
do walki z szatanem, zachęceni do prawidłowego
postępowania
oraz
zamspirowam przykładami Innych l weźwaru do doskonalenia naszego
zycia chrześcijańskiego.
Jeśli prawdy nie odnoszą Się do życia, słuchacze skłonni są przypuszczać, iz mają one znaczenie czysto teoretyczne.
Ten aspekt twojego nauczarua odnoszący się do stosowania prawdy
w życiu nie powinien być przez ciebie zaniedbany
Odnoś prawdy do
życia, osiąga] cele, a przekonasz się, IŻ twoi słuchacze wzrastają, rozwijają się I dojrzewają w Duchu

7 Możesz wyrrueruć (kolejność dowolna), co następuje:
a Umozhwia dokonanie dogłębnego studium przedmiotu.
b Nadaje się do zadań studentów.
c Ułatwia studentom opanowanie przedmiotu.
d Kieruje uwagę na cele duchowe twojej grupy.
e Stwarza zainteresowanie
poprzez antycypację.
f Podsyca Ciągły rozwój poznania

16 a Nieprawda
b Prawda
c Prawda
8 a) ustalenia

duchowego,

d Nieprawda
e Prawda

głównej prawdy i budowy

lekcji.

wartości i zachowania.

