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Poročilo o doseženem napredku št. 1  

Poročilo o doseženem napredku št. 2  
 

Uvod 
 

En od tvojih ciljev v naslednjih nekaj tednih bo odkrivati načine za rast na področju, ki 
ga skupaj z učiteljem izbereta.  Če želiš na izbranem življenjskem področju hitro napredovati, 
moraš odkriti, kaj o dani temi pravi Bog in drugi ljudje. 

 
1. Zapiši si težavno področje, ki ga želiš nasloviti v okviru te naloge. 

  

  

  

  
 

2. Iz svojega učnega načrta si izpiši cilj, ki sodi k tej nalogi. 

  

  

  

  
 

3. Vzemi prazen list in na kratko opiši svoj trenuten pogled na težavno področje,  
ki ga želiš obravnavati.  Skušaj razložiti, kje se nahajaš. Čez nekaj tednov boš svoje 
zapiske ponovno prebral in ocenil, koliko si zrasel.  Napiši si seznam vprašanj,  
na katera želiš najti odgovor. Zapiši tudi, kaj želiš v naslednjih nekaj tednih v svojem 
življenju spremeniti. 

  



2   Naloga 304,  Tretja izdaja 

1. del:  Vsakodnevna odkritja 
 

Tvoja naloga je narediti seznam: 

• Svetopisemskih vrstic; 

• primerov iz Svetega pisma; 

• svojih lastnih idej; 

• drugih koristnih stvari, ki si jih odkril med pogovorom z drugimi, med branjem 
ali kako drugače. 

 

Te stvari si zapisuj, kot bi pisal dnevnik.  Vsakič ko delaš na nalogi, zabeleži datum in 
vir informacij.  Zapišeš lahko tudi lastne opombe v zvezi z idejami, ki jih zbiraš za namen 
naloge. 

Ne pozabi, kakšen je glavni namen naloge.  Ne gre se le za zbiranje podatkov.   
Naloga 304 je orodje za premagovanje izbrane težave in dosledno razvijanje bogaboječnosti v 
osebnem življenju.  Ko naletiš na predloge, ki bi po tvoje lahko pripomogli k reševanju 
težave, jih preizkusi.  Če je predlog učinkovit, v dnevnik napiši kratko poročilo. 

Z nalogo ne odlašaj, začni prej kot le nekaj dni pred koncem učnega načrta.   
Načrtno posvečaj čas nalogi, in sicer nekajkrat na teden.   

Vsak teden boš moral najmanj ___________ (kolikokrat) pisati v dnevnik namenjen tej 
nalogi. 

Pri iskanju novih idej za nalogo bodi ustvarjalen.  Sledi nekaj namigov, kje dobiti ideje: 

• Samostojno preučevanje Svetega pisma; 

• pouk v razredu in preučevanje Svetega pisma; 

• srečanja, bogoslužja, pridige na radiju ali televiziji; 

• oseben razgovor ali pogovor z drugimi ljudmi, npr. voditelji, prijatelji, pastorji, 
družino; 

• branje knjig in revij; 

• tvoje lastne misli in izkušnje. 
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2. del:  Poročila o napredku 

Nekje na sredini učnega načrta, je treba nekaj časa nameniti pisanju poročila o 
napredku ter ugotovitvah, ki se navezujejo na to nalogo.  Povzemi glavne stvari, ki si se jih 
do sedaj naučil.  Povej tudi, kako si nanovo odkrite ideje uporabil.  Skušaj čim jasneje izraziti 
vprašanja, ki jih v povezavi z danim življenjskim področjem še vedno imaš.  Poročilo o 
napredku mora biti dolgo vsaj eno stran. 

Drugo poročilo o napredku je treba napisati, ko zaključiš vse obveznosti posameznega 
učnega načrta.  Pri pisanju tega poročila se poslužuj enakih usmeritev, kot pri prejšnjem.  
Napiši tudi, kakšni so naslednji koraki, če želiš na tem področju svojega življenja postati 
takšen, kakršnega te Bog želi imeti.  Ti predlogi bodo služili kot vodilo pri sestavljanju 
tvojega naslednjega učnega načrta. 
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