
Ime        Moje delo 

Datum začetka preučevanja:  Naloga 307 

Datum zaključka preučevanja:  
 

Koliko ur v življenju posvetimo delu?  Preveč!  Nekateri ljudje obožujejo delo,  
drugi ga sovražijo.  Tvoje pretekle izkušnje z delom neposredno vplivajo na tvojo 
sposobnost, da kot kristjan v prihodnosti uspešno opravljaš svoje delo.   

Glavni namen te naloge, da pregledaš svoje pretekle delovne izkušnje.   
Želimo, da ugotoviš, v kolikšni meri je Božji pogled na delo vplival na tvoje življenje.  
Želimo, da ugotoviš, kako blizu svetopisemskega pogleda so tvoje drže in delovne navade.  
Imel boš priliko identificirati življenjska področja, na katerih nujno potrebuješ dodatno 
preučevanje in napredek. 

OPOMBA:  Odgovore na vprašanja zapisuj na poseben list papirja. 

 

1. del:  Moje pretekle izkušnje z delom 
 

1. Ali si imel kot otrok redne zadolžitve oziroma naloge v hiši, ki si jih moral opravljati?  
Opiši te naloge in starost, pri kateri si jih moral opravljati. 

 
2. Kdaj si začel delati v službi izven doma in za plačilo?  Napiši, koliko si bil star, kakšno 

delo si opravljal in kakšna je bila tvoja drža do dela.  Ti je bilo delo všeč?  Je bilo lahko 
ali težko?  Si se brez težav razumel s sodelavci v službi?  Ali si se dobro razumel tudi s 
šefom?  Koliko časa si opravljal to delo?  Zakaj si odšel?  Ali bi te tvoj šef po tvojem 
odhodu lahko priporočil drugim delodajalcem?  Ali si imel težave s poštenostjo oz?  
Ali si kdaj goljufal? 

 
3. Ali si zaključil srednjo šolo?  Ali si opravil maturo?   

Opiši svoje izkušnje z visokošolskim izobraževanjem. 
 
4. Si zaključil poklicno šolo in pridobil poklic?  Če je temu tako, na kratko opiši.   

Ali imaš delovne izkušnje, ki bi ti omogočale opravljanje določene vrste dela?   
Na kratko jih opiši. 

 
5. Ali si imel kdaj službo za polni delovni čas, torej 40 ur na teden?  Na kratko opiši to 

izkušnjo.  Si zamenjal že veliko služb ali le nekaj.  Če je temu tako, zakaj si tako 
pogosto menjal službo?  Ali si užival v svojem delu?  Ali te je tvoja služba 
izpolnjevala? 

 
6. Si kdaj v preteklosti molil in pri iskanju zaposlitve spraševal Boga, katero službo je 

pripravil zate?  Misliš, da ti je Bog pomagal poiskati zaposlitev?   
Svoj odgovor obrazloži. 
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7. Ali so bila v tvojem življenju daljša obdobja, ko nisi imel zaposlitve za polni delovni 
čas?  Kaj si menil o tem?  Nekateri brezposelni navajajo, da se je njihova samopodoba 
porušila in so postali nezmožni poiskati delo.  Borili so se z depresijo.   
Ali si imel podobne težave?  Če je temu tako, na kratko opiši svoje občutke.  
Če temu ni tako, razloži, zakaj meniš, da nisi imel teh težav. 

 
8. Kakšno vrsto dela je opravljal tvoj oče, ko si še živel doma?  Ali je tudi tvoja mama 

delala izven doma?  Na kratko opiši.  Ali so bila v tvojem življenju obdobja, ko je bil 
tvoj oče brezposeln?  Na kratko opiši.   

 
9. Kakšno držo do dela in delovne navade si prevzel od svojih staršev? 
 
10. Pomisli na svoje življenje izpred šestih mesecev.  Ali si pred šestimi meseci razmišljal o 

Božjem pogledu na delo?  Kakšen učinek ima Božji pogled na delo na tvoje navade in 
drže?  Ali se je karkoli na tem področju v zadnjih 6 mesecih spremenilo?  Svoj odgovor 
na kratko obrazloži. 

 
 

STOP:  Preden nadaljuješ s preučevanjem naloge, prosi svojega učitelja, naj se 
podpiše na prazno vrstico spodaj. 
Učiteljev podpis:   

 
 
 

2. del:  Moje sedanje priložnosti za delo 
 

Če si v tem trenutku zaposlen za polni ali polovični delovni čas, odgovarjaj na 
vprašanja v povezavi s svojo zaposlitvijo.  Če v tem trenutku živiš v centru Teen Challenge 
ali podobnem centru, odgovarjaj na vprašanja v povezavi z delovnimi nalogami,  
ki jih opravljaš znotraj centra. 

1. Glede na vse dejavnosti, ki jih opravljaš med tednom, kako bi številčno ocenil svoj 
odnos do dela.  Uporabi lestvico od ena do deset in oceni, kakšen je tvoj odnos do dela 
v primerjavi z ostalimi stvarmi, ki jih med tednom počneš.  »10« ustreza najbolj 
priljubljenim dejavnostim, »1« ustreza najmanj priljubljenim dejavnostim. 
 
1 2  3   4 5 6 7 8 9 10 
 
Katera je tvoja najbolj priljubljena dejavnost?  
 
Katera je tvoja najmanj priljubljena dejavnost?  
 
 
 

2. Na katerih področjih so te morali odgovorni v povezavi s tvojim delom večkrat 
opozarjati? 
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3. Če bi jih prosil za oceno svojega dela, kako bi te ocenili kot delavca? 
  odličen 
  povprečen 
  podpovprečen 
  zelo slab 

 
4. Kako se morajo tvoje drže in delovne navade spremeniti, če boš želel napredovati?  

Kakšne spremembe moraš narediti, da bi te zaposleni lahko obravnavali kot odgovorno 
osebo? 
 

5. Kako bi ocenil kakovost dela, ki ga vsak dan opravljaš? 
  Vedno se trudim po svojih najboljših močeh. 

 Včasih se trudim po svojih najboljših močeh. 
 Redko se trudim po svojih najboljših močeh.   

Običajno iščem najlažji način, da pridem skozi. 
  Sovražim delo in se ga izogibam, kolikor le lahko. 

 
 Na kratko obrazloži, zakaj si izbral ta odgovor. 

 
6. Poznaš kaj svetopisemskih vrstic, ki ti lahko pomagajo postati boljši delavec?   

Če je temu tako, napiši te vrstice in navedi, kako so ti pomagale. 
 
 

3. del:  Pogled na bodoče zaposlitvene priložnosti 
 
1. Kakšno vrsto dela želiš opravljati, ko zaključiš program?   

Ali si usposobljen in imaš izkušnje, da bi lahko opravljal to vrsto dela? 
 
2. Kakšne drže in delovne navade boš potreboval, da lahko postaneš uspešen delavec?  

Kako bodo te vplivale na to, da službo obdržiš in v podjetju napreduješ na višje 
položaje? 

 
3. Če bi bil lastnik podjetja, ali bi zaposlil osebo, ki ima takšne drže in delovne navade, 

kot jih imaš ti?  Ali bi tej osebi zaupal tudi, če je ne bi mogel nadzirati pri njenem delu?  
Na kratko razloži. 

 
4. Vzemi si nekaj minut in premišljuj o ljudeh, s katerimi si se srečeval.  Kdo je po tvoje 

dober primer nekoga, ki svoje delo opravlja po najboljših močeh?  Katere od njegovih 
lastnosti, drž in delovnih navad občuduješ?  Izmed vseh pozitivnih lastnosti, ki jih vidiš 
pri tej osebi, izberi eno, ki si jo zares želiš razviti v svojem življenju. 
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