Presentation av

Kom och följ mig

Utbildningsresurser för ungdomar
För utbildning av lärare och ledare
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Den viktigaste delen under det här mötet är ditt exempel. Allt
du gör bör visa hur man inbjuder andra att agera och engagerar
dem så att de vill lära genom att göra — att berätta om sina känslor och erfarenheter för varandra. Sök Andens vägledning när du
använder det här lektionsförslaget för att leda samtalen.

UTFORSKA

Hur undervisade Frälsaren?
Kan du se Frälsaren framför dig — med sina lärjungar samlade
runt omkring sig?
Vad lägger du märke till i hans sätt att undervisa och leda?
Hur hjälper han andra att lära, växa andligen och bli omvänd
till hans evangelium?
Han lär oss att älska och
tjäna genom sitt sätt att
älska och tjäna oss.

SAMTALA

Sätt ungdomarnas behov i första rummet
Titta på ”Bestäm vad du ska undervisa om” (lds.org/youth/learn/train)
eller läs Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt, s. 8.
?

Hur kommer detta att förändra hur ungdomarna ser på våra klasser?

?

Hur kan du arbeta tillsammans med föräldrar och andra lärare för att ta
reda på vad ungdomarna behöver?

?

Vilka behov har våra ungdomar? Hur kan våra klasser möta dessa?

De känner att vi älskar
dem eftersom vi bryr
oss om deras behov.

Alla lärare undervisar om samma lära varje månad, men de väljer sitt eget lektionsämne varje
vecka. Ibland behövs det mer än en vecka för en lektion. Låt ungdomarnas behov vägleda din
undervisning, inte ett förutbestämt schema.
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SAMTALA

Upptäck tillsammans
Titta på ”Hjälp oss upptäcka evangeliet” (lds.org/youth/learn)
eller läs ”Lektionsförslag” i Undervisa om evangeliet på Frälsa
rens sätt, s. 9.

När vi delar med oss
av vårt vittnesbörd till
varandra bär Anden vittne
och alla blir uppbyggda.

?

Hur kommer ungdomarnas upplevelser att skilja sig från tidigare år?

?

Vad kan du göra för att förbereda dig på det här sättet?
Gå tillsammans igenom ett lektionsförslag på lds.org/youth/
learn och samtala om era tankar kring de nya studiekurserna.

Lektionsförslag är inte avsedda att tala om exakt vad du ska säga och göra när du undervisar. De är till för att
hjälpa dig att själv lära dig läran och förbereda dig för att engagera ungdomarna i att lära sig om, undervisa
om, upptäcka och dela med sig av evangeliet.

SAMTALA

Leda till sann omvändelse

Vi blir omvända
allteftersom vi själva
lär oss att vandra
evangeliets stig.

Läs ”Ditt syfte” i Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt,
s. 3.
?

Hur kan vi hjälpa våra ungdomar att uppleva sann omvändelse?

VITTNA

Titta på ”Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt” (lds.org/
youth/learn/train) eller läs sidorna 4–5 i Undervisa om evangeliet på
Frälsarens sätt, och dela med er av nya insikter och vittnesbörd till
varandra.
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Vanliga frågor
Var finns de nya studiekurserna för
ungdomar?

Lektionsförslagen finns på internet på lds.org/
youth/learn. Dina ledare kan också ge dig utskrivna exemplar.

Hur vet jag vad jag ska undervisa om
varje vecka?

Vilka andra resurser behöver jag?

Förutom skrifterna och de levande profeternas
ord hänvisar lektionsförslagen ofta till följande
resurser, som finns både i tryck och på internet:
• Min plikt mot Gud: För aronska prästadöm
sbärare
• Unga kvinnor: Personlig tillväxt

Studiekurserna är uppdelade i månatliga
grupper. Varje grupp innehåller flera förslag som
du kan välja mellan — du hinner inte använda
alla. Välj lektionsförslag som grundar sig på elevernas behov. Du kan vid behov använda samma
lektionsförslag i mer än en vecka.

• Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om
evangeliet

Hur vet jag vilka behov ungdomarna har?

• Undervisning: Den högsta kallelsen: Ett källma
terial för undervisning om evangeliet

Du kan lära dig om ungdomarnas behov genom
att lyssna till deras kommentarer och ställa
frågor till klassen. Intressera dig för dem. Rådgör
med föräldrar, ledare och andra lärare. Och viktigast av allt: Sök den Helige Andens vägledning.
Anpassa din undervisning efter Andens maningar och ungdomarnas behov och intressen.

• Vägledning för de unga
• Predika mitt evangelium: Vägledning för
missionärer

Hur kan jag visa filmer för klassen?

Du kan ladda ner de flesta filmerna som nämns i
lektionsförslagen. Nedladdade filmer kan visas på
bärbara elektroniska enheter. Om en film inte kan
laddas ner kan du visa den på internet om ditt
möteshus har en trådlös internetuppkoppling.

Nästa steg för ungdomarnas lärare och ledare
Läs Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt (lds.org/youth/learn/guidebook).
Gå igenom nästa grupp lektionsförslag (lds.org/youth/learn).
Ta reda på vilka andra resurser som finns, som filmer för ledare och ungdomar och idéer för inlärning och
undervisning, på lds.org/youth/learn.
Rådgör tillsammans med andra om ungdomarnas behov.
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