
Tukaj sem! 
Naloga 301 

Navodila za učitelje 
Glavni namen te naloge 

To nalogo študentje opravljajo prvi dan, ko začnejo s poukom. Avtor Ed Steele je nalogo 
oblikoval za nove študente, ki pridejo v center in se morajo soočiti z vsem, kar se tam dogaja. S 
pomočjo te naloge bodo lažje začeli s tečajem Učenje za novo življenje – individualni tečaj. 

Preden novi študentje začnejo preučevati lekcije UNŽI, morajo izpolnijo Obrazec za podatke 
o študentu. Nato si študentje oblikujejo lastno zastavo, v nekaterih centrih opravijo tudi kratek
preizkus bralnih sposobnosti. 

1. del:

Ta naloga vam omogoča bolje spoznati posameznega študenta. Kot prvo dobite odgovor na 
vprašanje, zakaj je študent sploh prišel. Ko se o nalogi s študentom pogovarjate, ga spodbudite 
naj si zastavi jasne cilje, ki jih želi doseči v času, ko je tukaj. 

Izvedeli boste, kakšne so študentove bralne sposobnosti. Ne bodite prehitri s svojimi zaključki glede 
znanja, ki ga študent ima. Nekateri so stvari le malce pozabili. Ko začnejo redno vaditi, je njihov 
napredek pri pisanju lahko izjemno hiter. 

V večini primerov bodo študentje lahko nalogo dokončali še isti dan med poukom. Če jim ne 
uspe, jih spodbudite, naj nalogo kasneje v teku dneva sami dokončajo. Novi študentje namreč 
pogosto imajo nekaj prostega časa. 

2. del:

Glavni namen je, da študentje preberejo vrstice in razmislijo o njih. Na tej točki ni treba 
pretiravati in v globino preučevati vse vrstice. Saj se bodo študentje kmalu pridružili 
bogoslužjem in začeli s preučevanjem študijskega gradiva. Če se koga kakšna vrstica dotakne, je 
super, če ne, tudi ni nobenega problema. 

Pomembno je, da se študentje naučijo iskati v Svetem pismu. V predstavitvi te naloge jih 
poučite, kako iskati vrstice v Svetem pismu. Naj študentje pri preučevanju uporabljajo čim bolj 
razumljiv prevod Svetega pisma. 
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