Materiały opracowane w ramach projektów:
„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem
oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego – trzy główne obszary
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„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem
i wysoka jakość dydaktyki – trzy główne obszary wymagające poprawy/rozwoju
w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu”. Projekt realizowany
w ramach Programu Erasmus+. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:
25 132,80 EUR. Czas realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018 r.

„Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem
oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego – trzy główne obszary
wymagające poprawy w Chrześcijańskim Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu”. Projekt
realizowany w ramach PO WER. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 172 041,60 zł.
Czas realizacji projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018 r.

Co sprawia, że program nauczania przedmiotu
staje się chrześcijański?
 Jego fundamentem jest Słowo Boga.
 Ukazuje naturę i mądrość Boga poprzez poznawanie Jego charakteru i poprzez
obserwację jego stworzenia
 Prezentuje chrześcijański światopogląd
 Daje możliwość wzrostu w wiedzy, zrozumieniu i mądrości
 To rozwijające się objawienie prowadzące do mądrości poprzez nauczania
biblijnych zasad.
 Przygotowuje uczniów do wieczności tak dobrze jak do życia w społeczeństwie.
Jak włożyć życie w program nauczania? Poprzez działanie
Ducha Świętego w życiu nauczyciela.
Chrześcijański nauczyciel musi uczynić program
nauczania swoim własnym.
Musi być związany z życiem i objawieniem, jak również
musi być namaszczony przez Ducha Świętego.

Prawda do nauczenia
Naszym celem w Chrześcijańskiej edukacji jest to, aby dzieci uznały Jezusa za swojego
Pana, jedynego, który jest uosobieniem prawdy, Pana, który daje kierunek i cel w
życiu.
Módlmy się o prawdy, które chcemy przekazać naszym uczniom, które mogą zawierać:

Koncepcja serca

Kłamstwo

Inne koncepcje

Sposób działania
Jezus jest najbardziej efektywnym nauczycielem, który używa różnych sposobów, aby
nauczyć prawdy.
„W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy” (Kol 2:3)
Sposób działania/droga to metodyka, czyli sposób w jaki mamy zamiar
poprowadzić lekcję:
 Powtórz poprzednią lekcję, jeśli ma to zastosowanie
 Wprowadzenie
 Nauczanie w klasie, w grupach, indywidualne
 Wizualne pomoce naukowe
 Rozwój koncepcji nauczania, aktywności (działania)
 Podsumowanie lekcji
Uczenie dla życia (mądrość)

Zawiera dwa aspekty: Zrozumienie oraz Zastosowanie
Zrozumienie: (Czy oni to wiedzą?)
1. Zawartość lekcji – nowe fakty lub umiejętności
2.

Koncepcja serca/ziarno prawdy

Zastosowanie (rozszerzone pytania, aby zobaczyć czy uczniowie potrafią
zastosować wiedzę)

1.

Gdzie jeszcze możemy zaobserwować tę prawdę w Bożym stworzeniu?

2.

Jakie to ma zastosowanie w moim życiu? Co to dla mnie znaczy?

3.

Czy istnieje szersze zastosowanie nauczanych treści poza samym

przedmiotem?

Planowanie lekcji o obiegu (cyklu) wody w przyrodzie
Prawda do nauczenia
Koncepcja serca – 10 dzielenie się zasobami
Obieg wody w przyrodzie wskazuje na Bożą mądrość i ekonomiczny sposób
zaopatrywania. Eklezjastyk/Mądrość Syracha 1:7

Kłamstwo: Obieg wody w przyrodzie to przypadkowe zjawisko wynikające z ewolucji

Inne koncepcje: nauczyć o procesie kondensacji i parowania i o tym, jak to
umożliwia ciągły obieg wody w przyrodzie

Sposób pracy

Kolejne kroki na lekcji
Pomoce naukowe - wizualne
Uczenie dla Życia (Mądrość)

Zrozumienie:
1. Czy uczniowie rozumieją jak działa obieg wody i nowe pojęcia?
2. Czy uczniowie rozpoznają Bożą mądrość w obiegu wody?

Zastosowanie:
Mogą zaobserwować gdzie jeszcze w stworzeniu Bóg używa procesów
recyklingowych (powtórnego użycia w cyklu): rośliny i nasiona, gąsienica i motyl
itd.

Mogą stwierdzić jaki ma to wpływ na ich życie i na życie ludzi z innych
narodowości, w których miejscach zamieszkania obieg wody jest inny np. na
pustyni.

Planowanie lekcji o czasach gramatycznych

Prawda do nauczenia
Koncepcja serca – 14 komunikacja „Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na
wieki” Hbr 13:8

Kłamstwo: czasy gramatyczne zostały stworzone przez człowieka

C

Inne koncepcje:

Trzy czasy gramatyczne to przeszłość, teraźniejszość i

przyszłość.
Sposób pracy
Kolejne kroki na lekcji
Pomoce naukowe - wizualne
Uczenie dla życia (Mądrość)

Zrozumienie
1. Uczniowie rozumieją czasy gramatyczne i potrafią ich używać.

2.

Uczniowie rozumieją, że Jezus jest taki sam w każdym czasie – w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości.

Zastosowanie:
Czy uczniowie mogą znaleźć miejsca w Biblii, które wskazują na to, że Bóg
pozostaje taki sam?
Jakie ma to zastosowanie do ich życia i wiary?

21 BIBLIJNYCH KONCEPCJI MĄDROŚCI

DO UŻYCIA W PROGRAMIE NAUCZANIA
Poniższe zasady mądrości (kluczowe koncepcje serca) nie są jedyną, całkowicie
zamkniętą listą, ale stanowią inspirację dla nauczyciela w ukazywaniu aspektów
Bożego Królestwa w programie nauczania. Mamy nadzieję, że wiele kolejnych
koncepcji zostanie odkrytych. Odniesienia do Pisma Świętego nie mają być ograniczone
tylko do podanego konceptu, ale mają służyć naszemu myśleniu o przedmiocie.
Interpretacja prawd może różnić się w zależności od twojej teologii i otoczenia, z
którego się wywodzisz. Najważniejszą kwestią jest to, abyś odpowiadał z wiarą na te
szerokie zasady z Bożego Słowa i badał je dalej.
Po każdej prawdzie zamieszczone jest kłamstwo, które odzwierciedla światopogląd, jaki
prezentuje świat. Musimy ujawnić kłamstwo, gdy prezentujemy prawdę.
Nauczyciele muszą odkrywać i badać te aspekty Bożego Królestwa. Podane twierdzenia
nie mają oczywiście być podawane w sposób powtarzający się i legalistyczny. Są to
jedynie pewne ramy, wskazówki odnoszące się do prawdy, które mogą być używane w
różny sposób i powinny być ubrane w język dostosowany do wieku uczniów.

Twierdzenia mądrości skontrastowane ze światopoglądem świata
1. Niepowtarzalność i kreatywność

nauki społeczno-ekonomiczne, sztuka , teatr, biologia
Każda osoba jest stworzona w wyjątkowy sposób na Boże podobieństwo, dlatego jest
cenna i może być kreatywna na różne sposoby.
Ks. Rodzaju 1:27-8, Psalm 139:13-14
Światopogląd świata - Człowiek wyewoluował przez przypadek.

2. Nasz wspaniały świat

geografia, przedmioty ścisłe, sztuka
Cały świat – ziemia i wszechświat, został stworzony przez Boga i jest pełen jego cudów
(zarówno małych, jak i ogromnych), a my mamy je odkrywać, zrozumieć oraz cieszyć
się nimi.
Rodzaju.1:1; Jana 1:1-3; Kolosan.1:16-17.
Światopogląd świata - Natura i wszechświat wyewoluowały przez przypadek

3. Ochrona i odpowiedzialność

ekologia, zdrowie i medycyna
Mamy odpowiedzialność, aby troszczyć się o naszą planetę i siebie nawzajem –
szczególnie o osoby w potrzebie. Mamy odpowiedzialność troszczyć się za naszą
planetę i troszczyć się siebie nawzajem, szczególne o potrzebujących.
Rodzaju 1:26, Łukasza 19:11 -27, Przysłów 19 :11-12
Światopogląd świata - Używamy zasobów świata głównie dla potrzymania swojego
życia, jeśli mamy ich nadmiar wówczas możemy obdarować innych tym, co mamy.
Ochrona jest istotna z punktu widzenia naszego przetrwania.

4. Śledzenie trendów w historii.
antropologia, historia
Studiując historię możemy uczyć się z Bożego planu o błędach przeszłości. Możemy
odkrywać i oceniać trendy spowodowane przez ludzi lub zasady, aby uczyć się na nich.
Księga Przysłów 21:30, Izajasza 9:7, Rzymian 8:28, Dzieje Ap. 17:24-8, Psalm 33:611, Hioba 42:2, 1 List do Kor. 10
Światopogląd świata - Historia do zbiór przypadkowych, losowych faktów.
5. Jedność i różnorodność
wszystkie przedmioty
Jedność i różnorodność można znaleźć w Trójcy Św., a te same zasady odkryjemy we
wszystkich przedmiotach w różny sposób. Świat pełen jest zróżnicowanych ludzi.
Różnorodność może wzbogacić innych, ale może też być przyczyną konfliktów. Zasada
jedności jest pożądana dlatego, że dzięki niej pomagamy sobie nawzajem i
wzmacniamy się, kiedy ludzie współpracują przynosi to synergię i korzyści. Odmienne
i zróżnicowane właściwości muszą być traktowane z szacunkiem.
Jana 17:20-23, Jana 14:23-27, 16:7-15, Rzymian 12:3-8, Powt. Prawa 32:30

Światopogląd świata - Nie ma uniwersalnej jedności lub zasady we wszechświecie, jest
on przypadkowy a jego różnorodność jest całkowicie losowa.
6. Porządek i struktura

matematyka, język ojczysty, języki obce, przedmioty ścisłe, muzyka
W każdym przedmiocie do odkrycia we wszystkich aspektach uczenia się jest porządek
i struktura. Szczególnie w: językach, matematyce, naukach przyrodniczych i ścisłych,
Muzyce i Sztuce.
Rodz.1; Izajasza 9:7a; 1 Kor.14:33
Światopogląd świata - Nie ma jednego, nadrzędnego porządku w strukturze natury,
wszystkie nieustannie ewoluuje.

7. Mądrość
wszystkie przedmioty
Prawdziwa wiedza, w przeciwieństwie do tej ze świata, jest darem Boga I wymaga
pokory, pojętności, konsekwentnego myślenia oraz stosowania wiedzy I rozumienia jej
zgodnie z Bożym kodem wartości. Prowadzi to do właściwych decyzji i odpowiedzi.
Przysł.4:7-8; 9:10; Jakuba 3:13-18; 1 Kor.3 18; Przysł.11:2; Powt Prawa 12:32;
Eklezj. 8:5-6; Jakuba 1:5; 1 Kor.2:6-16
Światopogląd świata - Mądrość pochodzi wyłącznie z umysłu człowieka i jego
doświadczenia, jest to jedynie zdolność przewidywania.

8. Współzależność

wszystkie przedmioty, wychowanie fizyczne
W świecie naturalnym i między grupami ludzi jest obecny wątek współzależności,
który – jeśli jest ceniony – prowadzi do wzbogacenia oraz harmonii.
1 Kor.12:12-27; Fil.2:1-4
Światopogląd świata - Jesteśmy autonomicznymi, niezależnymi istotami, które mogą
dokonać wyboru współpracy z innymi, kiedy leży to w naszym interesie.

9. Miłość i troska –

przedmioty o społeczności/społeczeństwie, przedmioty dot. zdrowia
Odzwierciedlamy Boga i jego miłość poprzez szacunek dla innych osób. Prowadzi to
do troski i zainteresowania nimi.
Mat.22:37-39; Jakuba 2:8; Ef.5:1-2; 1 Jana 3:16-18
Światopogląd świata - Możemy dokonać wyboru troski o innych. Miłość jest tylko
wyrażeniem pasji opartej o dbanie o siebie samego. Wszystkie konwenanse są
opcjonalne, otwarte do negocjacji i z reguły czasowe.

10. Dzielenie zasobów

geografia
W świecie, w którym jest obfitość, ale nierówny rozdział dóbr, wola, aby je dzielić – a
wszystkie pochodzą od Boga – może zmienić nierówność tak, aby wszyscy mogli z
tego korzystać.
Rodz.22:14; Ps.104; 1 Tym. 6:17; 12 Kor.9:6-15; Rrz.12:13; Dzieje Ap. 4:32-36
Światopogląd świata - Ograniczone zasoby Ziemi, ulepszone przez kreatywność
człowieka, to wszystko co jest dostępne. Użycie zasobów prowadzi do konfliktu
pomiędzy ochroną a własnym interesem.

11. Rodzina

socjologia
Rodzina to podstawowa jednostka społeczna stworzona przez Boga, który objawia się
nam jako Ojciec. Powinno to być pozytywne środowisko relacji i uczenia się, które
zawiera bycie uczciwym i stosowanie się do zasad moralnych.
Rodz.1:27-8; Ef.3:14-15
Światopogląd świata - Świat jest kompromisem pomiędzy autonomicznymi grupami
etnicznymi i kulturami, każde rodzinne zgrupowanie jest kwestią wyboru.

12. Prawość
edukacja obywatelska
Prawość to bycie uczciwym i życie według silnych zasad moralnych. Biblia daje nam
Boże zasady dla życia, których przykładem na ziemi jest Jezus Chrystus.
Prz.11:3; Prz.3:1-8; 1 Tym.6:10;

Światopogląd świata - Ludzie żyją według swoich własnych, wybranych
indywidualnie zasad, gdyż nie stoją one w sprzeczności z żadnym demokratycznym
prawem w dowolnym czasie.
13. Sprawiedliwość i etyka
przedmioty prawnicze, dot. moralności, ed. obywatelska
Sprawiedliwość

to

natura

Boga,

zakorzeniona

w

jego

zasadach.

Jest

fundamentalnym i integralnym pragnieniem aby sprawiedliwy sposób traktowania
dotyczył wszystkich ludzi/narodów.
Ps.9:8; Ps.72:2; Ps.89:14; Ps.96:13; Mik. 6:8; Rom.3:21-26; Obj.16:7
Światopogląd świata - Sprawiedliwość to wspólna decyzja narodu (ludu) w danym
czasie.
14. Komunikacja
język ojczysty, języki obce, medioznawstwo
Bóg jest Bogiem komunikującym. Komunikacja w erze

cyfrowej musi być

precyzyjna, przejrzysta i uczciwa, aby relacje mogły w pełni się rozwijać i być
utrzymywane.
Jana 1:1-14; Ef.4:15; 2 Tym.3:16; Heb.1:1-2; 1 Jana 1:3-7
Światopogląd świata - Komunikacja to cena jaką musimy ponieść, aby uzyskać
satysfakcję. Wielość mediów (źródeł) polepsza jakość życia.
15. Podziw i zachwyt
sztuka, muzyka, astronomia, geografia, przedmioty ścisłe
Podziw to emocja nabożnego szacunku, czci i zadziwienia, które jest także częścią
uwielbienia. Zadziwienie to reakcja na coś inspirującego.
Hioba.37:14-24; Hiob. 38-41; Wj 15:11; Psalm 88:5; Ps.145: 3-5; Rz.11:33-36
Światopogląd świata - Jesteśmy zadziwieni człowiekiem i elementami naturalnej
wielkości I możemy wielbić człowieka, za jego osiągnięcia. Podziw i cześć są często
czymś przejściowym, chyba, że oparte są na dowodach.

16. Kultura, ludzie i miejsca
antropologia, historia, geografia, sztuka, muzyka, teatr
Studiowanie kultury (zwyczajów, cywilizacji, osiągnięć ludzi i społeczeństw) daje nam
głębsze zrozumienie celu Boga, tego kim jesteśmy oraz tego, gdzie należymy.
Daniel .7; Ps.8:3-5; Dz. Ap. 17:24-31; Obj. 7:9
Światopogląd świata - Studiowanie kultury jest oparte wyłącznie na osobistym
zainteresowaniu i ciekawości.
17. Wzrost i produktywność
biologia, rolnictwo, biznes,
Wszystko co żyje jest stworzone, aby rosnąć, dojrzewać i owocować.
Ps.1:3; Ps.92:12-15; Mat.13:1-9, 23; Łk 16:8-13; Łk 14:28-32; Jana 15:5; Ef. 4:1516
Światopogląd świata - Samorozwój to dominująca motywacja życiowa, ale nie jest
powiązana z dojrzewaniem i wydawaniem owocu.

18. Rząd i obywatelstwo
nauczanie obywatelskie, polityka, historia
Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, aby mógł zarządzać,

rządy

powinny praktykować sprawiedliwość dla dobra ludzi w społeczeństwie.
Rdz. 1:28; Rdz.13:1-7; Przysł.12:24; Ef.6:1-2; Mat.28:18-20; Heb.13:7; Przysł.18:5
Światopogląd świata - Rządy – niezależnie od tego czy demokratyczne czy
autokratyczne – w samej istocie służą egoistycznym interesom.

19. Wojna, pokój i pojednanie
historia, polityka na świecie, bieżące problemy, przedmioty ekonomiczno-społeczne
Konflikt pomiędzy narodami wymaga dyplomacji, mediacji i wzajemnego
zrozumienia,

aby

przynieść

pojednanie,

jakiego

Bóg

pragnie.

Ochrona

sprawiedliwości lub tych, którzy są w opresji może prowadzić do wojny – gdy załamie
się dyplomacja.
2Kor.5:18-21; Dan.9:26; Iz.2:1-4; Heb.12:14; 1 Tym.2:1-2; Ps.34:14; Zach.9:10
Światopogląd świata - Umiejętności człowieka mogą rozwiązać konflikty, wojna jest
zawsze czymś niepożądanym i niepotrzebnym.
20. Przyszłość
religia, ekologia, przedmioty ścisłe, geografia

Przyszłość należy do tych, którzy są na nią gotowi. Studiowanie Bożego słowa i jego
dróg pomaga nam przygotować się na to, co nadejdzie.
Prz.21:30; Mat.7:24-29; Jer.29:11
Pozytywna przyszłość może być zabezpieczona przez zabezpieczenie ekonomiczne, nie
można jej jednak przewidywać.
21. Wierzenia/przekonania
religia (katechetyka), religie świata, teologia
Przekonanie to zaufanie, wiara i pewność, które należy badać i brać pod uwagę.
Wiara w Boga to dar od Niego.
Hbr 11:1; Hbr 11:6; Jan 3:1-21; , .2:4; Rz.10:17; Jkb. 2:14; Ef.2:8; Psalm 14:1;
Światopogląd świata - Wierzenia nie mają znaczenia o ile nie są poparte dowodami.

21 Prawd dla młodszych klas – 1 -3 SP

1.

Wyjątkowość/unikalność Rdz. 1:27-28, 1 Piotra 1:18-19
Bóg Ojciec uczynił nas wyjątkowymi.

2.

Stworzenie Rdz.1:1, J 1:1
Bóg Ojciec stworzył wspaniały świat.

3.

Ochrona Psalm 33:6-11, Hiob 42:2, Dz. Ap. 17:26
Bóg Ojciec, Jezus i Duch Św. Troszczą się o nas.

4.

Jedność i różnorodność 1 Kor. 12, Rz. 12:3-8
Możemy bawić się i pracować jako zespół, jeśli każdy odgrywa swoją rolę.

5.

Porządek Rdz. 1, Iz. 9:7a, 1 Kor. 14:33
Każda cyfra i litera ma swoje miejsce i my też.

6.

Mądrość Przysł. 2:1-4; 4:7-8, Kol. 2:2-3
Bóg umożliwia nam dokonywanie dobrych wyborów.

7.

Współzależność Ekl. 4:9-12, Gal. 6:2, 1 Kor. 12
Potrzebujemy siebie nawzajem.

8.

Bezwarunkowa miłość. Wj. 34:6-7, Jn. 3:16, 1 Jn. 3:1
Bóg kocha mnie niezależnie od tego, co robię – ja mogę kochać Boga.

9.

Wielkie posłannictwo Mt. 28:18-20, Dz. Ap. 1:8
Możemy mówić innym o miłości Boga.

10. Ojcostwo i rodzina. Ef. 3:14-15, Rdz.1:27-28
Bóg jest dobrym Ojcem – a my jesteśmy Jego rodziną.
11. Zarządzane i służenie Rdz.1:26, Łk. 19:11-27, Jn. 13:2-17, Fil 2
Możemy pomagać sobie nawzajem i troszczyć się o rzeczy.
12. Prawość Psalm 89:14, Psalm 119:137, Iz. 9:7, Rz. 14:17
Możemy uczyć się, co jest dobre a co złe.
13. Sprawiedliwość 2 Kronik 12:6, Psalm 89:14, Obj. 19:1-2
Bóg zawsze czyni to, co jest dobre.

14. Zaopatrzenie i zasoby Rdz. 22:14; Ps 104; 1 Tym 6:17
Bóg Ojciec da nam to, czego potrzebujemy.

15. Komunikacja Jn. 1:1-14, Ef. 4:15, 2 Tym. 3:16, Hebr. 1:1-2,
1 Jn. 1:3,7
Możemy mówić, pisać, rysować i malować.
16. Zadziwienie – uwielbienie Psalm 8, Hiob 37-42, Daniel 4:3, Rz. 11:35-36
Ojciec Bóg uwielbia, gdy mu śpiewamy.
17. Miejsce do życia Powt. Pr. 32:8, Dz. Ap. 17:26
Bóg Ojciec chce aby każdy z nas miał miejsce do życia.
18. Wzrost – Dojrzałość – Wydawanie Owocu Psalm 1:3, Psalm 92:12-15,
Mt. 13:1-9,23, Jn. 15:5, Ef. 4:15-16
Wszystko co żyje rośnie i tworzy nasiona.
19. Zarządzanie - panowanie Rdz.1:28, Mt. 28:18-20, Rz. 13:1-5, Ef. 6:1-2, Hebr. 13:17
Gdy jestem tutaj to nauczyciel dowodzi sytuacją.

20. Przebaczenie - pojednanie Wj. 34:6, Mt. 18:21-35, Ef. 2:13-16
Możemy mówić „przepraszam” lub „Wybaczam Tobie” gdy coś pójdzie nie tak.
21. Wieczność - nieskończoność Psalm 90:1-4, Ekl. 3:11, Jn. 17:3,
2 Tym. 1-10
Możemy żyć wiecznie z Bogiem Ojcem i Jezusem.

21 prawd
Ujętych inaczej/przeformułowane
1. Jak wyjątkowi jesteśmy.
2. Świat jest cudownie stworzony.
3. Dobro zawsze ostatecznie tryumfuje ponad złem.
4. Jedność i różnorodność są widoczne w całym świecie.
5. Porządek i struktura są wyraźnie widoczne we wszystkim na świecie.
6. Człowiek potrzebuje mądrości spoza niego samego.
7. Istnieje współzależność: wszystko w świecie jest zależne od innych części.
8. Prawdziwa miłość jest oddana w trosce o innych.

9.

Możemy dzielić dobroć i miłość także z osobami spoza naszej rodziny.

10. Rodzina jest istotna w społeczeństwie a ojcowie mają przewodzić swoim rodzinom w
mądry sposób.
11. Zarządzanie i służenie: jest dobrą rzeczą dbać o rzeczy i odpowiedzialności powierzone
nam w obszarze domu czy pracy i dobrze jest służyć tym, którzy mają nad nami
autorytet.
12. Prawość/uczciwość: ważne jest aby robić to co słuszne zgodne z naszym sumieniem.
13. Sprawiedliwość to to co jest słuszne, jest oparta o zasady, które są zawsze prawdziwe.
14. Zaopatrzenie – na ziemi istnieją potencjalne zasoby, które są wszystkim czego
potrzebujemy.

15. Komunikacja – poprzez dobrą komunikację relacje mogą powstawać i być
utrzymywane.
16. Na świecie jest wiele pięknych i cudownych rzeczy, które powodują, że jesteśmy
zadziwieni.
17. Na ziemi dla każdego jest właściwe jemu miejsce do życia.
18. Wszystko co ma życie ma rosnąć, dojrzewać i przynosić owoc.
19. Ci, którzy są w pozycji władzy/rządzenia powinni rządzić sprawiedliwe dla tych, którzy
są pod ich autorytetem.
20. Wybaczenie to ważny klucz do reperowania złamanych relacji i utrzymywania naszego
własnego pokoju oraz wolności.
21. Chrześcijanie wierzą, że po śmierci jest życie.

Stosowanie 21 prawd do konkretnego programu nauczania
Zwróć uwagę, że 21 koncepcji to główne koncepcje serca i każda ma wiele różnych
aspektów, które można podkreślić używając różnych słów i różnych sposobów. Dzięki
temu można wydobyć interesującą ciebie Drogę do Mądrości w przedstawionym
modelu.
Te 21 koncepcji widzę jako parasol, pod którym znaleźć można wszystkie inne
koncepcje serca z lekcji. Musimy prosić Boga o kreatywne sposoby używania tych
koncepcji, aby uniknąć nudnego powtarzania tych twierdzeń, dokładnie tak, jak są one
zapisane, gdyż będzie to powtarzalne i nieciekawe dla uczniów co spowoduje, że będą
wykazywali postawę pogardy, niezadowolenia.

Pytania na jakie odpowiadamy w czasie procesu planowania:
1a. Które z 21 koncepcji mają zastosowanie do tego konkretnego aspektu
programu nauczania?
Zwróć uwagę: 7 z 21 koncepcji można zastosować do każdego aspektu
programu nauczania.
1b. Czy chcę używać wszystkie koncepcje, jakie mają zastosowanie?
Zwróć uwagę: odpowiedź na to pytanie zależy od pozostałych lekcji/tematów,
które są prezentowane w klasie w innych obszarach programu nauczania.
Nauczyciel musi osądzić w jakim stopniu podkreślać często używane koncepcje
(jak te głównych 7) – czy skupić się na nich całkowicie, czy tylko nieznacznie
dotknąć ich w toku lekcji.
2. Módl się: jakie aspekty Bóg chce podkreślić – PRAWDA DO NAUCZENIA.
W ten sposób uporządkuj i oceń pod kątem ważności te koncepcje, które będą
kluczowe.

1. Jakie są kłamstwa?
Zobacz listę fałszywych przekonań z naszej kultury.
4. Jak (w jaki sposób) istotne koncepcje serca mają zastosowanie do tego
programu nauczania?
SPOSOBY DZIAŁANIA(PRACY)
5. Jak mam poprowadzić uczniów, aby odkryli i zbadali istotne kłamstwa i
prawdy?
SPOSOBY DZIAŁANIA
6. Jak i co chcę, aby uczniowie zrozumieli czy zastosowali?
UCZENIE DLA ŻYCIA

PLAN LEKCJI
KLASA/GRUPA:
TEMAT ZAJĘĆ:

_________________________

_______________________________________________

Prawda do nauczenia (Która z 21 koncepcji. ma zastosowanie?)

Koncepcja serca:
(1 zdanie oparte o Biblię)

Kłamstwo:

Inne koncepcje:

SPOSOBY PRACY

________

UCZENIE SIĘ DLA ŻYCIA (MĄDROŚĆ)

EWALUACJA PO LEKCJI

Odniesienie 21 koncepcji do przedmiotów

Zwróć uwagę: ta lista 21 koncepcji może mieć zastosowanie do pewnych obszarów
każdego przedmiotu, ta lista ma wskazać ich znaczenie w najbardziej szeroki i znaczący
sposób.
Język ojczysty:

Unikalność, komunikacja, porządek struktura (gramatyka,
interpunkcja, ortografia)

Języki obce

Unikalność, komunikacja, Komunikacja, Porządek (gramatyka,
interpunkcja, ortografia)

Literatura

Unikalność i Kreatywność, Komunikacja, Miłość i troska, Jedność

ojczysta:

i różnorodność, Mądrość, Rodzina, Kultura, Wojna, Pokój i
Pojednanie, Współzależność, Sprawiedliwość i Etyka,
Przekonania.

Matematyka:

Unikalność i Kreatywność, Porządek i Struktura, Jedność and
Różnorodność, Integralność, Mądrość, Współzależność, Dzielenie
zasobów, Sprawiedliwość i Etyka, Komunikacja, Wzrost i
Produktywność.

Nauki

Unikalność i Kreatywność, Nasz cudowny świat, Konserwacja i

przyrodnicze:

Odpowiedzialność, Porządek i Struktura, , Mądrość,
Współzależność, Dzielenie zasobów, Integralność, Sprawiedliwość
i Etyka, Cześć, zachwyt i uwielbienie, Jedność i różnorodność,
Wzrost and Produktywność, Przyszłość.

Historia:

Unikalność i Kreatywność, Miłość i troska, Komunikacja, Rząd i
obywatelstwo, Porządek i Struktura, Mądrość, Sprawiedliwość i
Etyka, Szukanie tendencji w historii, Współzależność, Dzielenie
zasobów, Rodzina, Integralność, Kultura, Ludzie i miejsca, Wojna,
Pokój i Pojednanie, Przekonania.

Geografia:

Unikalność i Kreatywność, Nasz cudowny świat, Konserwacja i
Odpowiedzialność, Jedność i różnorodność, Porządek i Struktura,
Mądrość, Współzależność, Dzielenie zasobów, Rodzina,
Komunikacja, Jedność and Różnorodność, Kultura, Ludzie i
miejsca, Wzrost i Produktywność, Przyszłość.

Sztuka:

Unikalność i Kreatywność, Nasz cudowny świat, Mądrość,
Porządek i Struktura, Jedność and Różnorodność, Współzależność,
Komunikacja, Cześć, zachwyt i uwielbienie, Kultura, Ludzie i
miejsca, Przekonania.

Muzyka:

Unikalność i Kreatywność, Nasz cudowny świat, Mądrość, Miłość
i troska, Porządek i Struktura, Jedność and różnorodność. Cześć,
zachwyt i uwielbienie, Przekonania.

Edukacja religijna: wszystkie przedmioty

Przykłady praw używanych na lekcjach opartych na modelu
„Droga do mądrości”
W tych przykładach planów lekcji patrzymy na segment “PRAWDA DO
NAUCZENIA” , który zawiera koncepcje serca tzn. prawdę leżącą w centrum lekcji.
Można to też ująć jako nasz główny cel. Może być on jako pierwszy ze wszystkich
celów lekcji.
Dodatkowo te próbki planów lekcji ilustrują zrozumienie oraz zastosowanie, które
stanowią trzecią część modelu – ŻYCIE/MĄDROŚĆ.
PAMIĘTAJ: musimy modlić się przed planowaniem, jesteśmy nauczycielami,
którzy polegają na Duchu Świętym.
1. Modlitwa: Która z 21 prawd ma najlepsze zastosowanie? Wybierz najlepszą dla
swojej lekcji.
2. Modlitwa: Z prawdy, którą wybierzesz oceń, jakie słowa masz wybrać do
określenia koncepcji serca, aby koncentrowała się ona na temacie lekcji oraz by
dzieci ją zrozumiały?
3. Modlitwa: Użyj Słowa Bożego: wybierz wersety, które pasują do koncepcji
serca. Może to być fragment z listy 21 prawd lub fragment, jaki podsunie Tobie
Duch Św.
Pamiętaj, że liczby 1-7 z tych 21 pasują do każdego przedmiotu i każdej lekcji. Bóg
może nas też skierować do innych z listy.
Poniższe przykłady to próbki planów lekcji. Mają być inspiracją, a nie gotowym planem
do skopiowania. Pamiętaj, aby się modlić. Bóg może uczynić zmiany dla twojej klasy.

