
  تعليمية عن النضج الروحي وسائل إعداد 
  

  لتعليم األطفال المؤمنين
  

  ."و لك ن  ان م وا ف ي الن ع م ة  و ف ي م ع ر ف ة  ر ب ن ا و م خ ل ص ن ا ي س وع  ال م س يح  "١٨: ٣ بطرس ٢
 

 
.١   الترآيز على حق روحي رئيسي طيلة الساعة الصفي ة 

 أن ينمو في معرفته وفي النعمة التي يحتاجون لقد أمر الرب نفسه األطفال المؤمنين

ويمكنك أن تساعد هؤالء األطفال على . إليها لكي يحيوا تلك المعرفة بصورة عملية

فالتحدث . النمو عن طريق الترآيز على حق واحد رئيسي للنمو في آل ساعة صفي ة

في الترآيز على عن العديد من الحقائق المختلفة المتعلقة بالنمو في آل درس ال يساعد 

وقد . حق واحد رئيسي بحيث يفهمه األطفال ويعرفون آيف يطبقونه خارج الصف

بي نت الدراسات أن  الترآيز على نفس الحق في أجزاء مختلفة من الساعة الصفية ي رس خ هذا الحق بصورة أآبر في 

 في اآلية، أو في درس الكتاب، أو في فقرة  سواء في الترنيمة، أو-ففي آل مر ة تتحدث فيها عن هذا الحق . ذاآرتهم

لذلك، يجب عليك أن تجد موضعا  . وهذا يجعل التعل م أآثر فاعلي ة.  فإنك بذلك تكشف جانبا  جديدا  من هذا الحق-خاصة 

  . آخر على األقل تذآ ر فيه أو تشرح فيه بعض جوانب الموضوع الذي اخترته لذلك اليوم

 
 

   في المستويات الرئيسية الثالثة للتعل م  تعليم الحق الذي اخترته .٢

  

  

  التطبيق

  الفهم

  المعرفة

  

  

   التعليم في المستوى المعرفي .أ 

اختر بعض الحقائق الرئيسية التي ست عل مها في آل حص ة حول المواضيع الهامة المتعلقة بالنمو الروحي في حياة 

مثل آية الحفظ، أو درس الكتاب، أو الترنيمة، ( الحقائق جد وقتا  مناسبا  في الحصة لتوصيل هذه. األطفال المؤمنين

تذآ ر أنه من . جد أوقات أخرى لتكرار هذه الحقائق الرئيسية أو اطرح أسئلة عن ما قلته سابقا ). أو الفقرة الخاصة

  . األفضل أن تختار حقائق قليلة ت عل مها في آل حص ة بحيث تتمكن من تعليمها بعمق أآبر
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     في مستوى الفهم التعليم .ب

مثال ، (للوصول إلى مستوى الفهم، يجب عليك أن تقدم تعريفا  بسيطا  للمفهوم الروحي الذي ست عل مه في ذلك اليوم 

آذلك، يجب عليك أن تشرح الكلمات الرئيسية في ). وغير ذلك... التقديس ... الكتاب المقد س ... ما هي الصالة 

أن  ضرب األمثلة واألمثلة التوضيحية من حياة الشخصيات الكتابية أو من خبرتك آما . اآليات التي ت علمهم منها

هذا إلى جانب تعريفهم بإيجابيات وسلبيات القيام أو عدم القيام بهذا األمر أو . الشخصية يساعد في تعزيز فهمهم

  . ذاك

  
     التعليم في المستوى التطبيقي .ج

تعطي تطبيقات م حد دة لكيفية البدء في التفكير في الحق الذي قدمته في وقت ما من الساعة الصفي ة، يجب عليك أن 

خطوة تلو (احرص على إعطائهم تعليمات م فص لة . لهم بشأن نموهم الروحي، وآيفية تطبيقه في حياتهم الشخصية

 الحق في البيت، إلى جانب ذلك، بي ن لهم آيف يمكنهم أن ي طب قوا ذلك. عن آيفية البدء بتطبيق ذلك الحق) األخرى

اجعلهم يبدأون بتطبيق ذلك الحق في نفس الحصة . والكنيسة، والمدرسة، ومع األصدقاء، وحينما يكونون بمفردهم

تأآد من إفساح المجال لهم للتفكير في طرق أخرى لتطبيق تلك المفاهيم ألن  هذا ي در بهم على . إذا آان ذلك ممكنا 

رآوا في األسابيع القادمة آيف يقومون بتطبيق وتنمية هذا التدريب الروحي أو آذلك، اطلب منهم أن يشا. التفكير

  . السلوك في حياتهم الشخصية

  
.٣   ح ض ر وسائل بصرية لتعليم المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالنمو الروحي  

  
  ادرس أهم الحقائق واآتبها في قائمة  .أ 

  
 . اختر موضوعا  واحدا  أو فكرة واحدة في آل مر ة )١(
  
 : حث عن آيات عن هذا الموضوع وادرسها بعنايةاب )٢(

  
  

  . استخدم فهرس الكتاب المقد س √
  . استخدم آتابا  عن الالهوت النظامي √
  استخدم فهرس مواضيع الكتاب المقد س √

  
  . ادرس هذه اآليات إلى أن تصل إلى فهم صحيح ومتوازن لذلك الموضوع المتعلق بالنمو الروحي
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تأآد من قدرتك على اإلجابة . اآتب قائمة بجميع الحقائق التي تعلمتها عن هذا الموضوع من خالل دراستك  

  : عن بعض األسئلة مثل

)٣(

  
  يمكنه أن يفعل ذلك؟ من ال يمكنه أن يفعل ذلك؟ م ن   
 يجب القيام بذلك أو لماذا يجب عدم القيام بذلك؟ لماذا   
 ي الحقائق الرئيسية التي ينبغي معرفتها عن هذا  التعريف البسيط للمفهوم، وما هما هو

  الموضوع؟ 
 يمكن القيام بذلك؟ متى   
 يمكن القيام بذلك؟ أين   
 خطوة تلو األخرى( يمكن القيام بذلك؟ قد م تعليمات م فص لة آيف.(  
  يجب عليهم أن يعرفوها أو ي طب قوها قبل أن ت عل مهم عن هذا حقائق سابقةهل هناك 

  الموضوع؟ 
  

ض  .ب  ع م خط طا  بسيطا  بأهم الحقائق التي ينبغي عليك أن ت عل مها حول هذا الموضوع  
  

اختر التعاليم األآثر أهمية حول هذا الموضوع والتي ينبغي على األطفال المؤمنين أن يعرفوها لكي ينموا . 
  . روحيا 

)١(

  
)٢(  . ر ت ب هذه الحقائق الروحية بحسب الترتيب الذي ست عل مها به 

  
ي بعض األمثلة والتطبيقات التي يمكنك أن تستخدمها عند تعليم هذه الحقائق، ودو ن هذه األمثلة ف ك ر ف 

 . والتطبيقات في قائمة
)٣(

  
  

    اصنع وسيلة بصرية لتعليم آل موضوع .ج
  

 . ارسم الوسيلة البصرية التي ستقوم بإعدادها )١(
  

 . فك ر في حجمها  ) أ(

امها مع األطفال هل ستكون صغيرة بحيث تتمكن من حملها معك واستخد

أو المجموعات الصغيرة؟ أم أنها ستكون آبيرة لكي تستخدمها أمام الصف 

  . بأآمله؟ فك ر أيضا  في طريقة تخزينها بعد انتهائك منها

  
 . تدر ب على استخدام الوسيلة البصرية ) ب(
  

  أو بنسبة وتناس ب صحيحين(اجعلها بالحجم الفعلي الذي تريده .(  

 يمكنك أن تتوس ع في . آن مختصرا  في ما تكتبه لكي تختصر المساحة(نها اآتب الكلمات في أماآ

  ). األفكار أثناء تعليمك

 ضع عالمات في األماآن التي ستضع فيها بعض الصور .  

  ال تجعل الوسيلة مزدحمة جدا (تأآد من وجود فراغات آافية .(  
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)٢(  اجمع المواد المطلوبة 
  

 انتبه لحجم الخط، ونوعه، وأية حرآات ( قراءته استخدم نوع خط يسهل على األطفال

  ).الزمة فوق األحرف

  توجد بعض برامج الحاسوب التي تحتوي (استخدم نفس نمط الصور في آل الوسيلة

  ). على عدد هائل من الصور التي يمكنك أن تطبعها بالحجم الذي تريده

  
)٣(   قم بترآيب الوسيلة التعليمية 

  
  آل صفحةمن" نسخة أصلي ة"قم بإعداد  .  

 اطلب من أحد األشخاص أن يتأآد من خلوها من األخطاء.  

  الستخدامها في صنع الوسيلة التعليمية" نسخة أصلية"اسحب بعض النسخ عن آل .  

  قم بترآيب أجزاء الوسيلة معا .  
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    استخدم الوسيلة لتعليم األطفال عن النمو الروحي .د 
  

  . اخل الصفتمر ن على استخدام الوسيلة قبل استخدامها د )١(

  . اآتب قائمة باألسئلة، واألمثلة، والتطبيقات لكل جزء لكي تستخدمها أثناء شرحك للنقاط الرئيسية )٢(

قم . ال تكن سريعا  جدا  وال بطيئا  جدا . ع ل م الحقائق عن آل موضوع بسرعة تتناسب مع قدرات طالبك 

  . وليس في حص ة واحدة) د ة أسابيعع (بتجزئة الحقائق إلى أقسام يمكنك تعليمها في عد ة محاضرات 

)٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ل عن                  ا ال يق اج إلعداد وسائل بصرية لم ل عن                 سوف تحت ا ال يق اج إلعداد وسائل بصرية لم  تجد في     تجد في    سوف سوف . . موضوع عن النمو الروحي       موضوع عن النمو الروحي       ___ ___ سوف تحت
ل موضوع             . . الصفحات الالحقة بعض المفاهيم المتعلقة بهذا األمر      الصفحات الالحقة بعض المفاهيم المتعلقة بهذا األمر       سية عن آ ائق الرئي ار الحق ل موضوع             لقد تم اختي سية عن آ ائق الرئي ار الحق لقد تم اختي

دك     . . يمكنك أن تضيف بعض الحقائق األخرى إذا رغبت في ذلك    يمكنك أن تضيف بعض الحقائق األخرى إذا رغبت في ذلك    . . وعمل م خط ط بها  وعمل ُمخطَّط بها   تم تزوي ذلك، سوف ي دك     آ تم تزوي ذلك، سوف ي آ
 ..د لها بحسب احتياجاتكدِّلها بحسب احتياجاتكببعض نماذج الوسائل البصرية التي يمكنك أن تأخذ نسخا  منها أو أن ت عببعض نماذج الوسائل البصرية التي يمكنك أن تأخذ نسخًا منها أو أن ُتع

 


