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CZY TA GRUPA MOŻE MI POMÓC ZOSTAĆ PRZYJĘTYM DO 
SZKOŁY?

Nie jest łatwo uzyskać wykształcenie, ale uczestnictwo w zajęciach tej grupy 
poznającej zasady samowystarczalności pomoże ci odkryć najskuteczniejszy 
sposób na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, które umożliwi ci 
znalezienie lepszej pracy. Na spotkaniach grupowych będziesz dokonywać 
zobowiązań do wykonania konkretnych zadań, a grupa będzie ci przedstawiać 
pomysły i dodawać otuchy. Celem tej grupy jest nie tylko pomoc związana z 
przygotowaniem cię do zdobycia wykształcenia i odniesienia w tym sukcesu; ma 
też pomóc ci postępować w duchu większego posłuszeństwa i wiary w Pana oraz 
otrzymać obiecane błogosławieństwa doczesnej i duchowej samowystarczalności.

CZYM JEST GRUPA POZNAJĄCA ZASADY 
SAMOWYSTARCZALNOŚCI?

Spotkania tego typu grup różnią się od większości zajęć, lekcji i warsztatów 
kościelnych. Nie ma nauczycieli, przywódców ani trenerów. Członkowie grupy 
wspólnie zdobywają wiedzę, wzajemnie się wspierają i udzielają sobie zachęty. 
Zobowiązujemy się wobec siebie nawzajem, że będziemy dotrzymywać 
naszych zobowiązań i wspólnie omawiać sposoby rozwiązywania problemów.

CO ROBIĄ CZŁONKOWIE GRUPY?
Podczas spotkań członkowie grupy zobowiązują się do pewnych działań. 
Nie tylko uczą się, ale również wykonują działania, które sprawiają, że stają 
się samowystarczalni. Dokonują zobowiązań, pomagają sobie nawzajem w 
ich dotrzymaniu i zdają sprawozdanie z postępów. Ponieważ grupa działa 
jak rada, ważne jest, aby członkowie uczestniczyli w spotkaniach regularnie 
i przychodzili na czas. Zawsze przynoś ze sobą niniejszy zeszyt ćwiczeń 
oraz broszury: Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki i Moja ścieżka do 
samowystarczalności. Każde spotkanie grupy zajmuje około dwóch godzin. 
Realizacja zobowiązań zajmuje od godziny do dwóch godzin dziennie.

CO ROBI KOORDYNATOR?
Koordynatorzy nie są ekspertami w dziedzinie edukacji ani nauczania. Nie kierują 
grupą ani jej nie nauczają. Po prostu pomagają grupie w wykorzystywaniu 
materiałów, dokładnie tak, jak są one przygotowane. Specjalista ds. 
samowystarczalności zazwyczaj koordynuje spotkaniami grupy; jednakże 
członkowie grupy mogą być wyznaczani do koordynacji po kilku tygodniach, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Aby dowiedzieć się więcej, zob. Przewodnik dla przywódcy i 
towarzyszące mu filmy, które są dostępne na stronie internetowej: srs. lds. org.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU
Członkowie grupy, którzy uczestniczą w spotkaniach i wypełniają to, do czego 
się zobowiązali, będą mogli otrzymać zaświadczenie o samowystarczalności z 
LDS Business College. Zobacz, jakie trzeba spełnić do tego warunki na stronie 
29 w broszurze Moja podstawa.

WPROWADZENIE

„Nie istnieje taki 
problem w rodzinie, 
okręgu lub paliku, 
który nie może być 
rozwiązany, jeśli 
poszukamy rozwią-
zań na sposób Pański 
poprzez naradzanie się 

— prawdziwe nara-
dzanie się — ze sobą 
nawzajem”.
M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, wyd. popr. 
(2012), str. 4
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się z członkami grupy przez telefon lub wyślij im SMS- y, 
jeśli masz ich dane kontaktowe. Zapytaj, czy będą dzisiaj obecni. 
Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed czasem, żeby 
podpisać listę obecności.

• Przygotuj materiały na spotkanie:
◦ Przynieś po egzemplarzu niniejszego zeszytu ćwiczeń oraz bro-

szury Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki dla każdego 
członka grupy.

◦ Jeśli masz taką możliwość, przygotuj sprzęt audiowizualny, 
żeby pokazać filmy.

◦ Jeśli materiały lub filmy nie są dostępne, możesz znaleźć je na 
stronie: srs. lds. org.

◦ Przynieś kopie następujących preferowanych list przygotowa-
nych przez służby ds. samowystarczalności: (1) listy prefero-
wanych zawodów i (2) listy preferowanych szkół i programów 
nauczania. Możesz je uzyskać w centrum samowystarczalności 
w paliku, od specjalisty ds. samowystarczalności lub w Interne-
cie na stronie: srs. lds. org/ pef.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.

◦ Koordynator nie powinien prowadzić spotkania na stojąco ani 
siedzieć na końcu stołu. Nie powinien również znajdować się 
w centrum uwagi. Powinien natomiast pomagać uczestnikom 
skupić się na sobie nawzajem.

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające. Naucz się ich imion.
• Podaj uczestnikom kartkę i poproś, aby każdy napisał na niej swoje imię 

i nazwisko, okręg lub gminę i datę urodzenia (dzień i miesiąc, bez roku).
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu, żeby grupa trzymała 

się wyznaczonego planu. Poproś ją, żeby ustawiała minutnik zgodnie 
z instrukcjami w zeszycie ćwiczeń.

◦ Na przykład, kiedy zobaczysz następujące instrukcje: „Czas: Na 
czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut”, 
osoba pilnująca czasu powinna ustawić minutnik w telefonie, 
zegarku lub innym urządzeniu zgodnie z podaną instrukcją i 
poinformować grupę, kiedy wyznaczony czas dobiegnie końca. 
Członkowie grupy mogą wówczas zdecydować, czy powinni 
przejść do następnej części zeszytu ćwiczeń, czy kontynuować 
dyskusję jeszcze przez kilka minut.

Po spotkaniu:
• Po spotkaniu wejdź na stronę: srs. lds. org/ report i postępuj zgodnie ze 

wskazówkami, aby zarejestrować wszystkich członków grupy.
• Po pierwszym spotkaniu przygotuj listę kontaktową dla wszystkich 

uczestników na następne zajęcia.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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Na początku spotkania:
• Powiedz: „Witajcie na spotkaniu grupy poznającej zasady samowy-

starczalności”.
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Powiedz:

◦ „Ta grupa nosi nazwę ‘Lepsza praca dzięki edukacji’. Czy jeste-
ście tutaj wszyscy po to, żeby zdobyć lepsze wykształcenie?

◦ Jeśli nie potrzebujecie pożyczki z Nieustającego Funduszu Edu-
kacji, to wspaniale! Jeśli jej potrzebujecie, po naszym czwartym 
spotkaniu będziecie gotowi, żeby zacząć wypełniać wniosek.

◦ Grupa będzie spotykać się 12 razy. Każde spotkanie zajmuje 
około dwóch godzin. Każdego dnia będziemy poświęcać od 
jednej do dwóch godzin na dotrzymanie naszych zobowiązań, 
które pomogą nam zdobyć wykształcenie lub odbyć szkolenie. 
Czy jesteście gotowi poświęcić na to tyle czasu?”.

• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Powiedz:

◦ „Na początku każdego spotkania będziemy 
omawiać temat z broszury zatytułowanej Moja 
podstawa: zasady, umiejętności, nawyki. Pomoże 
nam to poznać zasady, umiejętności i nawyki, 
które prowadzą do duchowej i doczesnej samo-
wystarczalności i żyć zgodnie z nimi”.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja pod-
stawa ustaw minutnik na 20 minut.

• Przeczytaj list wprowadzający od Pierwszego Prezy-
dium ze strony 2 w broszurze Moja podstawa. Następnie 
wykonaj polecenia związane z zasadą 1. z broszury i 
powróć do tego zeszytu ćwiczeń.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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CO BĘDZIEMY ROBIĆ NA SPOTKANIACH TEJ GRUPY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Aby zrozumieć, jaki jest cel spotkań tej grupy, zapoznaj się z 
informacjami podanymi na wewnętrznej stronie okładki niniej-
szego zeszytu ćwiczeń i przeczytaj wprowadzenie.
Jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc sobie nawzajem zdobyć 
wykształcenie i dokonać zmian na lepsze w pracy. Przyświeca 
nam również ważniejszy cel: pragniemy stać się samowystar-
czalni, żebyśmy mogli lepiej służyć innym.

 Obejrzyj: „Education for Self- Reliance” [Wykształcenie jako krok do samo-
wystarczalności] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst 
na stronie 18).

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się z tego filmu lub co poczułeś w trakcie jego 
oglądania?

 Przeczytaj: Przeczytajmy po kolei następujące stwierdzenia:
 1. Chcemy być samowystarczalni.
 2. Ale nie posiadamy jeszcze umiejętności, które pozwolą nam 

zdobyć dobrą pracę lub założyć dobrą firmę.
 3. Potrzebujemy więc zdobyć wykształcenie lub odbyć szkolenie, 

które udoskonali nasze umiejętności.
 4. Te umiejętności zapewnią nam lepsze zatrudnienie i wyższe 

zarobki.
 5. A wyższe zarobki i więcej wiary pomoże nam stać się bardziej 

samowystarczalnymi.

 Przedyskutuj: Czy to trafnie podsumowuje, dlaczego tutaj jesteśmy?

 Przeczytaj: Co tydzień będziemy odpowiadać w grupie na następujące pytania.

TYDZIEŃ 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6
Jaki rodzaj pracy 
pomoże mi stać 
się samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwalifi-
kuje mnie do 
zdobycia pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wniosek o 
udzielenie pożyczki 
z Nieustającego 
Funduszu Eduka-
cyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Przedyskutuj: Jak myślisz, dlaczego rozpoczynamy ten tydzień od wyboru 
zawodu, w którym chcemy pracować, zanim zdecydujemy, 
jakiego potrzebujemy wykształcenia?

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?

NAUKA
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 Przeczytaj: Celem zdobycia wykształcenia jest uzyskanie dobrej pracy. W 
ciągu pierwszych sześciu tygodni będziemy zdobywać wiedzę 
o wykształceniu. W tygodniach 7–12 dowiemy się, jak znaleźć 
dobrą pracę i odnieść w niej sukces:

Tydzień 7 Tydzień 8 Tydzień 9 Tydzień 10 Tydzień 11 Tydzień 12
Jak mam zna-
leźć właściwą 
pracę?

Jak mam przed-
stawić się w 
przekonywający 
sposób?

Jak mam 
uzyskać dostęp 
do „ukrytego” 
rynku pracy?

Jak mam się 
wyróżnić jako 
idealny kandy-
dat?

Jak mam przy-
spieszyć proces 
poszukiwania 
pracy?

Jak mam wyróż-
niać się w pracy 
i ciągle odnosić 
sukcesy?

 Przeczytaj: Wspólnie pracując, odpowiemy na te pytania i odniesiemy sukces!

CO MAM DO ZAOFEROWANIA?
 Przeczytaj: Zobaczmy, w jaki sposób będziemy pracować w grupie.

 Obejrzyj: „‘Go and Do’ Learning” [Nauka według zasad „Idź i działaj”] 
( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 20).

 Przedyskutuj: Będziemy pomagać sobie nawzajem „iść i działać”. O jakiej ważnej 
zasadzie dowiedziałeś się z tego filmu? Czym ta metoda zdobywa-
nia wiedzy różni się od zwykłych zajęć w szkole lub w kościele?

 Przećwicz: Podzielcie się na mniejsze trzyosobowe grupy. Ustawcie krzesła 
tak, żebyście widzieli się twarzą w twarz i wykonajcie poniższe 
ćwiczenie.
 1. Krótko się przedstaw — powiedz, jak się nazywasz i kilka słów 

o swojej rodzinie. Opowiedz o jakimś swoim osiągnięciu. Na 
przykład: „Otrzymałem w pracy nagrodę za dobrą obsługę 
klienta”, „Służyłem na misji” lub „Wychowałam trójkę dzieci”.

 2. Teraz niech dwie pozostałe osoby krótko opowiedzą ci, jakie 
zdolności pomogły ci to osiągnąć. Jeśli powiedziałeś, że słu-
żyłeś na misji, możesz usłyszeć, że „jesteś odważny, potrafisz 
ciężko pracować, wiesz, jak być przywódcą i jak nauczać oraz 
dobrze radzisz sobie z ludźmi”.

 3. Powtórz to ćwiczenie z każdą osobą.
 4. Dołącz do reszty grupy. Opowiedz o kilku osiągnięciach człon-

ków grupy i o ich zdolnościach.

 Przeczytaj: Wszystkie nasze umiejętności i zdolności są częścią spichrza Pań-
skiego. Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie.

 Przedyskutuj: W jaki sposób nasza grupa może pomagać sobie nawzajem?

 Przećwicz: Wykonajmy nasze pierwsze wspólne zadanie jako grupa. W ciągu 
najbliższych pięciu minut wybierzmy nazwę dla naszej grupy.
Napisz nazwę grupy poniżej:

 

„Aby każdy mógł ulep-
szyć swój talent, żeby 
każdy mógł zyskać 
inne talenty, nawet 
stokrotnie, żeby je 
wrzucić do spichrza 
Pańskiego […] — 
każdy ubiegając się o 
dobrobyt drugiego, i 
robiąc wszystko jedy-
nie dla chwały Bożej”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
82:18–19

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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JAKI POWINIENEM WYBRAĆ ZAWÓD NA PRZYSZŁOŚĆ?
 Przeczytaj: W tym tygodniu podejmiemy decyzję, w jakim zawodzie powin-

niśmy pracować, żeby stać się bardziej samowystarczalni. Następ-
nie spotkamy się ponownie i zdamy sprawozdanie.
Poniższe pytanie i zadanie na ten tydzień pomogą nam poprowa-
dzić naszą dyskusję i dokonać zobowiązań.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jaki rodzaj pracy pomoże mi 
stać się samowystarczalnym?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Zbadać opcje zatrudnienia na 
przyszłość, zebrać informacje o różnych zawodach od innych 
ludzi i przygotować plan pracy.

 Przećwicz: Napisz, ile musisz miesięcznie zarabiać, aby być samowystarczal-
nym (ocena samowystarczalności w broszurze Moja ścieżka do 
samowystarczalności ):
Potrzebuję   kwota   miesięcznie, żeby być samowystar-
czalnym.

 Przeczytaj: Jaki zawód, w którym chcielibyśmy pracować w przyszłości, 
zapewni nam zarobki tej wysokości?

 Obejrzyj: „The PEF Preferred Lists” [Preferowane listy NFE] ( Jeśli nie masz 
dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 21).

 Przećwicz: Koordynator powinien rozdać wszystkim członkom grupy po 
egzemplarzu listy preferowanych zawodów.
 1. Przestaw swoje krzesło tak, żebyś mógł widzieć się twarzą w 

twarz z innym członkiem grupy. Przejrzycie wspólnie listę pre-
ferowanych zawodów, którą otrzymaliście od koordynatora.

 2. A teraz odpowiedzcie na następujące pytania:
• Na jakie zawody zwróciłeś uwagę? Czy do wykonywa-

nia którychś z tych zawodów potrzebne są twoje atuty i 
doświadczenie?

• Które zawody zapewniają najlepsze zarobki?
• Które wymagają więcej wykształcenia?
• W jaki sposób ta lista może ci pomóc?

 Przeczytaj: Kiedy zorientujemy się, które zawody zapewnią nam odpo-
wiednie zarobki i na które jest duże zapotrzebowanie, będziemy 
musieli zdobyć więcej informacji na temat możliwych opcji i 
dokonać wyboru. „Plan pracy” pomoże nam podjąć decyzję co 
do przyszłej pracy lub otwarcia firmy.

Broszura Moja 
ścieżka do 
samowystarczalności 
może pomóc ci 
podjąć te decyzje.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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 Przeczytaj: W trakcie tygodnia rozpiszemy plan pracy (zob. strona 24). To 
ćwiczenie pomoże nam dowiedzieć się, co powinniśmy zrobić, 
krok po kroku!

 Przećwicz: Przestaw swoje krzesło, odwracając je w kierunku innego członka 
grupy i wspólnie wykonajcie poniższe ćwiczenie.
Krok 1. Przeczytaj dwa poniższe przykłady. Następnie, dla prze-
ćwiczenia, napisz w pustym miejscu pod hasłem „Twój przykład” 
jeden z zawodów, który bierzesz pod uwagę. W następnej linijce 
wypisz imiona osób, które mogą udzielić ci informacji o danym 
zawodzie.

MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Przykład 1 Przykład 2 Twój przykład

Wypisz trzy zawody, 
które bierzesz pod 
uwagę.

Mechanik samochodowy Operator sprzętu 
 medycznego

DO KOGO POWINIENEM ZWRÓCIĆ SIĘ PO INFORMACJE?

Wypisz imiona 3–5 
osób, z którymi powi-
nieneś porozmawiać o 
danym zawodzie.

Miguel, zaprzyjaźniony 
mechanik

Roberto, z salonu 
 samochodowego
Carlos, mój wujek

Naomi, pracuje w szpitalu
Dorine, pielęgniarka

Susy, specjalista informatyk

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?



8

Krok 2. Przeczytaj poniższe pytania i przykłady. Wypełnij puste 
pola pod hasłem „Twój przykład”. Dla celów tego ćwiczenia być 
może będziesz musiał podać niektóre odpowiedzi w przybliżeniu.

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Przykład 1  
(Mechanik 

samochodowy)

Przykład 2  
(Operator sprzętu 

medycznego)
Twój przykład

Jakich miesięcznych 
zarobków mogę ocze-
kiwać w momencie 
zatrudnienia? Jakich 
miesięcznych zarobków 
mogę oczekiwać po 
roku pracy?

Początkowe zarobki: 3500 zł
Po pierwszym roku: 4500 zł

Początkowe zarobki: 4200 zł
Po pierwszym roku: 5000 zł

Czy posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje do 
danego zawodu?

Szkoła zawodowa dla 
 mechaników, 8 miesięcy

1 rok doświadczenia
Trzeba kogoś znać, mieć 

kontakty

Technikum medyczne,  
2,5 roku

1,5 roku doświadczenia
Trzeba zaliczyć matematykę, 

zajęcia z nauk ścisłych

Czy istnieją miejscowe 
szkoły, którymi powinie-
nem się zainteresować?

Tak Tak

Czy rośnie zapotrze-
bowanie na ten rodzaj 
zawodu?

Powolny wzrost, średnie 
 zapotrzebowanie

Szybki wzrost, wysokie 
 zapotrzebowanie

Jakie są początkowe 
koszty? 6000 zł na narzędzia 4000 zł za egzamin, żeby 

uzyskać certyfikat

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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Krok 3. Przeczytaj poniższe przykłady, a następnie streść swoje 
odpowiedzi w trzeciej kolumnie. Pamiętajcie, że wykonujemy 
to ćwiczenie jedynie jako przykład. W ciągu tygodnia zbierzemy 
więcej szczegółowych informacji. Kiedy skończycie, dołączcie do 
reszty klasy.

KTÓRY ZAWÓD ZAPEWNI MI NAJLEPSZE ZAROBKI I POKRYWA 
SIĘ Z MOIMI ATUTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI?

Przykład 1  
(Mechanik 

samochodowy)

Przykład 2  
(Operator sprzętu 

medycznego)
Twój przykład

Czego dowiedziałem się o 
tych opcjach? Która z nich 
jest dla mnie najlepsza?

Mniej nauki, niższe koszty, 
wystarczająca ilość czasu, 

żeby sprostać wymaganiom, 
mniejsze zapotrzebowanie.

Dłuższy okres 
 przygotowawczy, więcej 

nauki, wyższe koszty, 
lepsze zarobki, wysokie 

 zapotrzebowanie.

 Przeczytaj: Po zebraniu informacji w ciągu tygodnia będziemy musieli pod-
jąć decyzje. Możemy się modlić i czytać nasze błogosławieństwa 
patriarchalne. Pamiętaj: (1) Zaczynamy od tego, ile musimy zara-
biać, aby osiągnąć samowystarczalność. (2) Następnie, wybieramy 
zawód, w którym chcemy pracować w przyszłości i który zapewni 
nam tego rodzaju zarobki. (3) Potem będziemy mogli podjąć 
decyzję co do wykształcenia i szkolenia, które przygotują nas do 
tego zawodu.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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JAK MAM PRZEDSTAWIĆ MÓJ PLAN PRACY?
 Przeczytaj: W przyszłym tygodniu przedstawimy grupie nasz plan pracy. 

Obejrzyjmy więc następujący przykład, a potem go przećwiczmy.

 Obejrzyj: „My Work Plan in Three Minutes” [Mój plan pracy w trzy minuty] 
( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 22).

 Przećwicz: Wstań i podejdź do osoby, z którą jeszcze dzisiaj nie pracowałeś. 
Przedstaw jej przykładowy plan pracy (zob. strony 7–9) tak, jak-
byś sam go przygotował. Postępuj zgodnie z przykładami z filmu. 
Jeśli brakuje ci pewnych informacji, użyj wyobraźni.
 1. W ciągu jednej minuty opowiedz o tym, jakie wybrałeś zawody 

i do kogo zwróciłeś się po informacje na ich temat.
 2. W ciągu jednej minuty podaj odpowiedzi, jakie otrzymałeś na 

zadane pytania.
 3. W ciągu jednej minuty opowiedz, które z tych przykładowych 

zawodów byś wybrał i dlaczego.
 4. Następnie poproś drugiego członka grupy, aby w ciągu dwóch 

minut podzielił się z tobą swoimi uwagami. Zapytaj: W jaki 
sposób mogę ulepszyć mój plan pracy? W jaki sposób mogę go 
skuteczniej zaprezentować?

 5. Zamieńcie się rolami i niech druga osoba przedstawi swoją 
prezentację.

 Przedyskutuj: Omów z resztą grupy, w jaki sposób będziesz w tym tygodniu 
zbierać informacje i jak przedstawisz swój plan pracy w przyszłym 
tygodniu. Zadawaj pytania i przedstaw swoje pomysły.

 Przeczytaj: W ciągu tygodnia zbieraj informacje i umieść je w planie pracy 
na następnej stronie. Rozmawiaj z jak największą liczbą osób. 
Zadawaj mnóstwo pytań! Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, 
możesz skorzystać z dodatkowego planu pracy na stronie 24.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Wypisz trzy zawody, 
które bierzesz pod 
uwagę.

DO KOGO POWINIENEM ZWRÓCIĆ SIĘ PO INFORMACJE?

Wypisz imiona 3–5 
osób, z którymi powi-
nieneś porozmawiać o 
danym zawodzie.

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Jakich miesięcznych 
zarobków mogę ocze-
kiwać w momencie 
zatrudnienia? Jakich 
miesięcznych zarob-
ków mogę oczekiwać 
po roku pracy?

Czy posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje 
do danego zawodu?

Jakimi miejscowymi 
szkołami powinienem 
się zainteresować?

Czy rośnie zapotrze-
bowanie na ten rodzaj 
zawodu?

Jakie są początkowe 
koszty?

Inne pytania?

KTÓRY ZAWÓD ZAPEWNI MI NAJLEPSZE ZAROBKI I POKRYWA 
SIĘ Z MOIMI ATUTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI?

Czego się dowiedzia-
łem o tych opcjach? 
Która z nich jest dla 
mnie najlepsza?

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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JAK MAM MĄDRZE ZARZĄDZAĆ MOIMI FINANSAMI?
 Przeczytaj: Samowystarczalność oznacza wydawanie mniej, niż zarabiamy 

i odkładanie oszczędności. Oszczędności pomagają nam pokryć 
nieoczekiwane koszty lub utrzymać siebie i rodzinę, kiedy nasze 
zarobki są niższe, niż oczekujemy. W ramach spotkań tej grupy, 
zobowiązujemy się co tydzień do odkładania oszczędności, nawet 
jeśli będzie to mała kwota.

 Przedyskutuj: W niektórych krajach dobrze jest odkładać pieniądze w banku. 
W innych nie jest to dobry sposób, na przykład jeśli w kraju jest 
wysoka inflacja lub jeśli system bankowy jest niestabilny. Czy w 
twoim kraju panują korzystne warunki do lokowania oszczęd-
ności w bankach? Które banki oferują najlepsze oprocentowanie 
oszczędności?

 Przeczytaj: Samowystarczalność oznacza również pozbycie się długów. 
Pożyczki konsumenckie pozwalają nam wydawać pieniądze, 
których nie posiadamy. Prorocy radzą nam unikać zaciągania 
pożyczek konsumenckich, a kiedy będziemy stawać się samowy-
starczalni zredukujemy i pozbędziemy się osobistego zadłużenia 
(aczkolwiek posiadanie zadłużenia w firmie może być w niektó-
rych przypadkach przemyślane).
Nagłe wypadki medyczne często obciążają nas finansowo. Ubez-
pieczenie i rządowe programy zdrowotne zwykle pomagają uchro-
nić nas przed tego rodzaju obciążeniem. Posiadanie ubezpieczenia 
lub uczestnictwo w rządowym programie zdrowia mogą okazać się 
ważnym elementem na naszej ścieżce do samowystarczalności.

 Przedyskutuj: Niektóre rodzaje ubezpieczenia (na przykład, ubezpieczenie zdro-
wotne lub polisa na życie) są łatwiej przystępne i pomocne niż 
inne. Jedne zakłady ubezpieczeń są dobre, a inne nieuczciwe. Jakie 
są najlepsze opcje ubezpieczeń w miejscu twojego zamieszkania?

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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DLACZEGO PAN CHCE, ABYŚMY BYLI 
SAMOWYSTARCZALNI?
 Przedyskutuj: Dlaczego Pan chce, abyśmy byli samowystarczalni?

 Przeczytaj: Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przedyskutuj: W jaki sposób nasze wysiłki prowadzące do zdobycia pracy służą 
„świętym celom”, zgodnie z cytatem Starszego Christoffersona?

 Przeczytaj: Pan ma moc, aby nam pomóc stać się samowystarczalnymi. 
Powiedział: „Oto jestem Bogiem i jestem Bogiem cudów” (2 Nefi 
27:23). Kiedy poświęcamy lub uświęcamy nasze wysiłki, żeby 
udało nam się znaleźć pracę w świętym celu jakim jest uzyska-
nie samowystarczalności, Pan da nam natchnienie i poprowadzi 
nas. Kiedy będziemy okazywać wiarę, słuchając i będąc posłusz-
nym Jego podszeptom, Pan będzie dokonywać i spotęguje nasze 
wysiłki bardziej, niż sami bylibyśmy w stanie to uczynić.

„Poświęcić oznacza 
przeznaczyć lub 
zadedykować coś jako 
święte, oddane dla 
świętych celów”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

„Refleksje na temat 
uświęconego życia”, 
Ensign lub Liahona, 
listopad 2010, str. 16

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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JAK MAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ, ŻEBY DOSTAĆ POŻYCZKĘ NFE?

Jeśli ani ty, ani twoja rodzina nie posiadacie potrzebnych środków i nie macie dostępu do innych 
lokalnych zasobów finansowych, być może spełniasz warunki do otrzymania pożyczki NFE, która 
pomoże ci pokryć koszty wykształcenia. Twój plan pracy pomoże ci również przygotować się do uzy-
skania pożyczki NFE. Jeśli wydaje ci się, że będziesz potrzebował pożyczki NFE, przygotowując swój 
plan pracy, odpowiedz na poniższe pytania i zachowaj te informacje do aplikacji.

MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Obecny zawód

Tygodniowe godziny pracy 
(we wszystkich zawodach):

Tytuł(y) służbowy(e):

Miesięczne zarobki:

Przyszły zawód (musi znajdować się na liście preferowanych zawodów przygotowanej 
przez służby ds. samowystarczalności; wyjątki muszą być wcześniej zatwierdzone)

Przyszły tytuł służbowy:

Przybliżone miesięczne 
zarobki (po ukończeniu 
programu):

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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„Zaprawdę powiadam, 
że ludzie powinni się 
gorliwie angażować w 
dobrej sprawie, i wiele 
czynić z własnej nie-
przymuszonej woli, i 
czynić wiele prawości”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
58:27

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minut-

nik na 10 minut.

 Przeczytaj: Co tydzień wybieramy „partnera do współpracy”. Jest to członek 
grupy, którego zadaniem jest pomóc nam dotrzymać zobowiązań. 
Partnerzy do współpracy powinni być ze sobą w kontakcie w ciągu 
tygodnia i zdawać sobie wzajemnie sprawozdania z postępów. Part-
nerzy są zwykle tej samej płci i nie są członkami jednej rodziny.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Porozmawiam przynajmniej z 5 osobami, żeby zebrać informacje do mojego 
planu pracy.
   Mój cel:   5   8   10

Przygotuję się do prezentacji mojego planu pracy.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Obejrzyj: „Action and Commitment” [Działanie i zobowiązanie] ( Jeśli nie 

masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 23).

 Przeczytaj: Kiedy zdajemy sprawozdanie z naszych zobowiązań, łatwiej jest 
nam ich dotrzymywać. Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 
swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub 
„Nie” lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Porozma-
wiałem na 

temat mojego 
planu pracy 

przynajmniej 
z 5 osobami 

(wpisz liczbę)

Przygo-
towałem 

 prezentację 
na temat 

mojego 
planu pracy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
 podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Podczas następnego spotkania grupy koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do pokazanej powyżej). 
Przyjdziemy na spotkanie 10 minut przed czasem i zapiszemy na 
niej dokonane postępy.
Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania. 
Poproś ją, żeby przeczytała informacje podane na wewnętrznej 
stronie okładki tego zeszytu ćwiczeń, żeby dowiedzieć się, na czym 
polega rola koordynatora. Wybrana osoba powinna poprowadzić 
spotkanie w taki sam sposób, jak zrobił to koordynator dzisiaj:
• Zapraszać Ducha; zachęcać członków grupy do poszukiwania 

Ducha.
• Trzymać się materiału. Nie dodawać informacji. Wykonywać 

polecenia tak, jak zostały podane.
• Zarządzać czasem.
• Zarażać energią, żebyście wszyscy się dobrze bawili!
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Uwaga dla 
koordynatora:
Pamiętaj, żeby zare-
jestrować wszystkich 
członków grupy na 
stronie: srs. lds. org/ 
report.
Nie zapomnij także 
wykonać kopie danych 
kontaktowych wszyst-
kich członków grupy 
na następne spotkanie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz 
opisu doświad-
czeń na adres: 
 srsfeedback@ 
ldschurch. org.

„Tam, gdzie mierzy się 
dokonania, doskonali 
się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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WYKSZTAŁCENIE JAKO KROK DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KOORDYNATOR: Witam wszystkich! 
Przedstawcie się i powiedzcie nam trochę 
o sobie.
KWAME: No cóż, nazywam się Kwame. 
Właśnie wróciłem z misji, szukam żony i 
wykonuję różne drobne prace.
CONSUELO: Nazywam się Consuelo. 
Jestem mężatką i mam dwóch małych 
synków. Pomagam mężowi przy straganie 
z owocami.
MEKALA: A ja jestem Mekala. Jestem 
samotną matką, która wychowuje sześcio-
letnią córeczkę. Pracuję na pełny etat jako 
pokojówka hotelowa.
ROBERT: Nazywam się Robert, mam żonę 
i piątkę dzieci. Jestem obecnie biskupem, 
ale trudno mi znaleźć dobrą pracę.
KOORDYNATOR: No dobrze. Więc dla-
czego tutaj wszyscy przyszliście?
KWAME: Chciałbym się dostać do szkoły. 
Wszyscy moi koledzy z misji wrócili do 
domu na studia i ja też chciałbym studio-
wać.
ROBERT: Ja chciałbym właściwie dostać 
pożyczkę z Nieustającego Funduszu Edu-
kacji — czy to nie po to tu jesteśmy?
CONSUELO: Prorok mówi, że powinniśmy 
zdobyć, jak najlepsze wykształcenie, więc 
powiedziałam mężowi, że powinnam to 
zrobić.
MEKALA: No cóż, ja potrzebuję lepszej 
pracy, żebym mogła być bardziej samowy-
starczalna, ale niewiele potrafię robić.

KOORDYNATOR: No dobrze, wygląda na 
to, że jesteśmy tutaj z różnych powodów. 
Wspólnie odniesiemy sukces. Mekala, 
powiedziałaś coś bardzo ważnego. Możesz 
nam powiedzieć coś więcej na ten temat.
MEKALA: Bardzo dużo pracuję i nie mam 
wiele czasu, żeby być z córką. Zdałam 
sobie również sprawę z tego, że nie jestem 
w stanie znaleźć lepszej pracy bez dodat-
kowego przeszkolenia. Muszę więc zdobyć 
wykształcenie, żeby nabyć nowe umiejęt-
ności. Biskup powiedział mi, że powinnam 
tutaj przyjść.
KOORDYNATOR: Masz rację, Mekala! W 
zasadzie to właśnie dlatego tutaj wszyscy 
jesteśmy. Nie chodzi nam tylko o wykształ-
cenie. Czy to nie zaskakujące? Spotkania 
tej grupy pomogą nam zaplanować, jak 
odbyć szkolenie lub zdobyć wykształcenie, 
ale ich celem jest zdobycie umiejętności, 
lepszej pracy i większych dochodów. Jednak 
to, co zapewne najważniejsze w ciągu 
tych 12 tygodni to, że będziemy pozna-
wać zasady, umiejętności i nawyki, które 
pomogą nam uzyskać prawdziwą samo-
wystarczalność. A to o wiele więcej niż 
zajęcia na uczelni.
ROBERT: A co z pożyczkami NFE?
KOORDYNATOR: Jeśli okaże się, że 
naprawdę potrzebujecie pożyczki, fundusze 
są oczywiście dostępne i dowiemy się, jak 
można je uzyskać. Ale jeśli udałoby się 
wam odbyć niezbędne przeszkolenie bez 
zaciągania pożyczki, nie musielibyście się 
zadłużać.

Zasoby

Ciąg dalszy na następnej stronie

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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CONSUELO: Czy to pomoże nam dostać 
się na studia?
KOORDYNATOR: Jeśli okaże się, że 
dzięki studiom zdobędziecie umiejętności 
niezbędne do zatrudnienia na dobrym 
stanowisku, to tak. Ale czasami dyplom 
ukończenia studiów nie zapewnia zatrud-
nienia na naszym rynku pracy.
ROBERT: To prawda. Znam lekarzy, któ-
rzy pracują jako taksówkarze.
KWAME: Ja po prostu chciałbym zacząć 
coś robić. Przed misją zajmowałem się 
jedynie handlem ulicznym. Nie mam żad-
nych umiejętności zawodowych.
CONSUELO: Więc, czy będziemy tutaj 
uczyć się o tym, jak zdobyć pracę i 
wykształcenie?
KOORDYNATOR: Oczywiście! Przecież 
chcemy być samowystarczalni, prawda? 
Będziemy więc poznawać kluczowe zasady 
samowystarczalności. Zaczniemy od 
rozeznania się w tym, jaki zawód zapewni 
nam dochody, które pomogą nam stać się 
samowystarczalnymi.
Następnie zdecydujemy, jaki rodzaj szko-
lenia lub jakie wykształcenie pomoże nam 
uzyskać kwalifikacje do danego zawodu. 
Potem zastanowimy się, jak zapłacić za 
to wykształcenie i odnieść sukces w nauce. 
Będziemy pomagać sobie nawzajem w 
osiągnięciu tych celów.
ROBERT: To zaczyna mieć sens. Do tej 
pory wiedziałem, że chcę dostać się do 
szkoły, ale nie zastanawiałem się tak 
naprawdę, dlaczego powinienem to zrobić.
KWAME: Wygląda na to, że pomoże mi to 
iść we właściwym kierunku. Nic dziwnego, 
że prezydent kworum kazał mi tu przyjść!

MEKALA: Ale czy to naprawdę zadziała? 
Jestem w trudnej sytuacji i wcześniej pró-
bowałam już zdobyć wykształcenie innymi 
sposobami.
KOORDYNATOR: Będziemy musieli się 
wspólnie bardzo do tego przyłożyć i poma-
gać sobie nawzajem, ale moim zdaniem 
osiągniemy sukces. Z całego serca wierzę, 
że Pan pragnie, żebyśmy byli samowystar-
czalni i odnosili sukcesy. Pragnie, żebyśmy 
się uczyli i wzrastali oraz posiada moc, 
żeby nam pomóc. Zadośćuczynienie działa 
zarówno w kwestiach doczesnych, jak i 
duchowych. A grupy poznające zasady 
samowystarczalności pomagają wielu oso-
bom takim jak my. Co o tym myślicie? Czy 
uda nam się odnieść sukces? Czy powin-
niśmy spróbować? Oto historia pewnej 
osoby:
EMELDA: Tego, że znajduję się w gro-
nie najlepszych studentów, nie zawdzię-
czam sobie. Zawdzięczam to Kościołowi! 
Wiedziałam, że przystąpienie do Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich wzniesie mnie do wyższych 
duchowych światów, ale nigdy nie wyobra-
żałam sobie, że otworzą się przede mną 
drzwi edukacji akademickiej.
Uczenie się ewangelii było dla mnie praw-
dziwym przebudzeniem. Zdałam sobie 
sprawę, że odpowiadam za własne prze-
znaczenie. Bez względu na obecne okolicz-
ności i na to, jakie mogę mieć uczucia, nie 
mam wątpliwości, że Ojciec Niebieski ma 
dla mnie dobry plan.

Wróć na stronę 4.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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NAUKA WEDŁUG ZASAD „IDŹ I DZIAŁAJ”
Po kolei przeczytajcie poniższe akapity.

Na tradycyjnych zajęciach często uczymy 
się według następującego wzoru: (1) Przy-
chodzimy na zajęcia i siadamy, zwykle 
bez żadnego przygotowania z naszej 
strony. (2) Nauczyciel wykłada temat. 
(3) Staramy się słuchać i uczyć. (4) Cza-
sami odpowiadamy na pytania, a potem 
(5) idziemy do domu.
Na zajęciach grupy poznającej zasady 
samowystarczalności będziemy zdobywać 
wiedzę według innego wzoru.

W ciągu tygodnia będziemy skupiać 
się na działaniu. Będziemy robić to, do 
czego zobowiązaliśmy się na poprzed-
nim spotkaniu grupy. Będziemy zada-
wać pytania, wypróbowywać pomysły i 
naprawdę się uczyć.

Następnie, przed spotkaniem grupy, 
wszyscy przejrzą swoje zeszyty ćwiczeń 
i zobowiązania oraz przyjdą przygoto-
wani i na czas.

Na początku każdego spotkania grupy 
będziemy omawiać zasadę lub nawyk 
z broszury Moja podstawa. Zobowią-
żemy się również do przedstawienia ich 
rodzinie i innym osobom.

Potem będziemy zdawać sprawozdanie 
z naszych zobowiązań, uczyć się od 
siebie nawzajem i szukać sposobów na 
poprawę.

Następnie będziemy się uczyć. 
Będziemy poznawać pomysły i narzę-
dzia, które będą nam potrzebne, żeby 
postępować według zasady „Idź i 
działaj” w ciągu tygodnia. Będziemy 
wspólnie oddawać się dyskusjom, oglą-
dać filmy i ćwiczyć.

Po zakończeniu nauki poświęcimy 
trochę czasu na rozważanie. Czas ten 
będzie poświęcony na natchnienie i 
udzielanie odpowiedzi.

W końcu będziemy dokonywać wobec 
siebie wzajemnie zobowiązań. Powtó-
rzymy to, co planujemy zrobić w ciągu 
tygodnia, żeby dokonać w naszym 
życiu zmiany na lepsze.

Dzięki temu ponownie skupimy się na 
działaniu. Najważniejszy element tej 
metody zdobywania wiedzy ma miej-
sce pomiędzy spotkaniami! Co tydzień 
wybierzemy sobie do pomocy „partnera 
do współpracy”, z którym powinniśmy 
się codziennie kontaktować, żeby zdać 
krótkie sprawozdanie z tego, co udało 
nam się zrobić i czego się nauczyliśmy. 
Możemy to robić przy pomocy SMS- 
ów lub innych metod komunikacji. 
Ponadto nasza rodzina będzie naszym 
największym źródłem pomocy!

Wróć na stronę 5.

Podstawa

Sprawozdanie
Nauka

Rozważanie

Zobowiązanie

DZIAŁAJ 
codziennie i 

odpowiedzialnie

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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PREFEROWANE LISTY NFE
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KOORDYNATOR: No dobrze, słuchajcie. 
Na tej Preferowanej liście NFE znajdują 
się niektóre z najlepszych miejscowych 
zawodów, programów nauczania i szkół 
w naszej okolicy. Jeśli chcecie uzyskać 
pożyczkę NFE, będziecie musieli dokonać 
wyboru z tej listy.
CONSUELO: A dlaczego?
KOORDYNATOR: Dobre pytanie. Na 
liście znajdują się najlepsze opcje zatrud-
nienia w naszej okolicy — „preferowane 
zawody” — na które jest duże zapotrze-
bowanie. Jest w nich coraz więcej miejsc 
pracy i dają coraz lepsze możliwości 
zatrudnienia.
ROBERT: To bardzo pomocne. Kto przy-
gotował tę listę?
KOORDYNATOR: Nasz lokalny kierow-
nik służb ds. samowystarczalności wraz z 
kilkoma wolontariuszami przeprowadzili 
badania rynku pracy. Przyjrzeli się obec-
nym trendom, a nawet porozmawiali z wie-
loma lokalnymi pracodawcami. Wyszukali 
także miejscowe szkoły i programy naucza-
nia, które pomagają zdobyć umiejętności 
niezbędne do wykonywania tych zawodów.
MEKALA: Wygląda na to, że podali nam 
także długość tych programów i koszty.
KWAME: Nieźle. Ciekawe, że w niektó-
rych szkołach te same programy naucza-
nia wymagają dwóch lat, a w innych tylko 
10 miesięcy nauki.
CONSUELO: Koszty też bardzo się różnią. 
Ciekawe dlaczego?

KOORDYNATOR: O kosztach i związaną 
z nimi wartością dowiemy się więcej na 
kolejnych spotkaniach. Ale to, na co zwró-
ciliście uwagę, jest ważne. Nie wszystkie 
szkoły przedstawiają tę samą wartość!
MEKALA: To jest ważne. Chciałabym 
uczyć się w szkole, która pomoże mi 
dostać dobrą pracę, ale krótszy program 
nauczania o niższych kosztach też ma dla 
mnie znaczenie.
KOORDYNATOR: Dokładnie. Prefero-
wane szkoły i programy uczą umiejętności 
niezbędnych do wykonywania preferowa-
nych zawodów w rozsądnym przedziale 
czasu i przy umiarkowanych kosztach. 
Powinny osiągać również dobre wyniki w 
kwestii szans na przyszłe zatrudnienie. 
Jest to dla nas bardzo cenne narzędzie.
ROBERT: Czy możemy korzystać z 
tej listy, nawet jeśli nie potrzebujemy 
pożyczki NFE?
KWAME: No pewnie. Zaraz się z nią 
zapoznam.
KOORDYNATOR: Dobry pomysł. Nawet 
jeśli nie wybierzecie zawodu, programu 
nauczania ani szkoły z tej listy, nadal 
powinniście znaleźć odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: Na jakie zawody jest duże 
zapotrzebowanie oraz które programy 
nauczania i szkoły najlepiej przygotowują 
do ich uzyskania? Co o tym myślicie?

Wróć na stronę 6.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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MÓJ PLAN PRACY W TRZY MINUTY
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

MEKALA: No dobrze, więc oto mój plan 
pracy w trzy minuty. Pierwsza część to 
lista wybranych zawodów. Nie jestem 
jeszcze do nich całkowicie przekonana, 
ale zdobywam dużo informacji i budzi się 
we mnie nadzieja. Oto one: asystentka 
zarządu, nauczycielka lub kierowniczka w 
hotelarstwie. A teraz następna część…
ROBERT: Następna część planu pracy 
to lista osób, z którymi udało mi się 
porozmawiać. Co do zawodu tłumacza 
skontaktowałem się z pracownikami biura 
tłumaczeń i z moim prezydentem palika, 
który pracuje w firmie międzynarodowej. 
W związku z posadą kierownika w szkol-
nictwie udało mi się porozmawiać jedynie 
z dwoma osobami w prywatnych szko-
łach, które miały dla mnie trochę czasu. A 
odnośnie do otworzenia piekarni, spotka-
łem się z czterema różnymi właścicielami 
podobnych firm i z moją ciotką, Ellen. 
Dowiedziałem się, że mam dość dobre 
możliwości ze względu na moje doświad-
czenie w biznesie. 
Czy macie do mnie jakieś pytania lub 
spostrzeżenia?
MEKALA: Które z tych zawodów pozwolą 
ci lepiej służyć w twoim powołaniu w 
Kościele? Wiem, że jest to dla ciebie 
ważne.
CONSUELO: I ile sprzętu potrzeba, żeby 
otworzyć piekarnię?

ROBERT: To dobre pytania. Myślę, 
że miałbym więcej wolnego czasu, ale 
koszt…
KWAME: To było świetne zadanie, nie? 
Czułem się, jak bym znowu był na misji. 
Jeden właściciel spawalni opowiedział mi 
o tym, jak się przyuczył do zawodu, gdzie 
to zrobił i ile go to kosztowało. A potem 
powiedział mi, że najlepiej byłoby, jak bym 
zapisał się na praktyki. Inna spawalnia 
nawet mi od razu zaproponowała praktyki, 
ale miały być bezpłatne, więc nie wiem. 
Akademia policyjna była naprawdę wspa-
niała. Musiałbym najpierw pójść na rok do 
szkoły, a potem obserwować policjantów 
przez kolejny rok. Koszty byłyby wyższe, 
ale zarabiałbym cztery razy więcej niż do 
tej pory. Tak że muszę dokonać wyboru…
CONSUELO: Tak więc musiałam doko-
nać wyboru. Skupiam się teraz na dwóch 
opcjach, ale jeszcze rozmawiamy o tym 
w rodzinie i to bardzo pomaga. Skłaniam 
się w kierunku specjalisty ds. oprogramo-
wania oraz technika medycznego. Zarobki 
są mniej więcej takie same w obu przy-
padkach, ale praca w roli specjalisty ds. 
oprogramowania byłaby pewnie lepsza dla 
mojej rodziny. Nadal mogłabym pomagać 
mężowi i kurs jest trzy razy krótszy…
KWAME: No dobrze, skończył nam się 
czas. Ale dokonujemy postępów!

Wróć na stronę 10.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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DZIAŁANIE I ZOBOWIĄZANIE
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

UCZESTNIK 1: Wierzymy w dokonywa-
nie i dotrzymywanie zobowiązań. Kiedy 
w grupach poznajemy zasady samowy-
starczalności, wszystko, co robimy, skupia 
się na podejmowaniu się zobowiązań i 
zdawaniu sprawozdań z postępów.
UCZESTNIK 2: Pod koniec spotkania 
grupy przeglądamy nasze zadania na ten 
tydzień i składamy podpis, żeby pokazać, 
że zobowiązujemy się do ich wykonania. 
Wybieramy sobie również „partnera do 
współpracy”, który podpisuje nasz zeszyt 
ćwiczeń, zobowiązując się, że będzie nas 
wspierać. Każdego dnia pomiędzy spotka-
niami kontaktujemy się z partnerem, żeby 
zdać sprawozdanie z postępów i uzyskać 
potrzebną pomoc.
UCZESTNIK 3: Pomiędzy spotkaniami 
odnotowujemy nasze postępy w zeszycie 
ćwiczeń i korzystamy z zapewnionych 
nam narzędzi, takich jak arkusze i inne 
formularze. Jeśli będziemy potrzebować 
dodatkowej pomocy, możemy poprosić 
o nią członków rodziny, przyjaciół lub 
koordynatora.
UCZESTNIK 4: Na początku kolejnego 
spotkania zdajemy sprawozdanie z 
podjętych zobowiązań. Powinna to być 
miła i pełna mocy chwila dla wszystkich 
uczestników. Kiedy członkowie grupy będą 

zdawać swoje sprawozdania, zastanów 
się, jak pomaga im dokonywanie zobowią-
zań i zgłaszanie postępów.
UCZESTNIK 1: Kiedy pierwszy raz zda-
wałem sprawozdanie z podjętych zobo-
wiązań, wydawało mi się to dziwne. Co 
resztę członków grupy obchodzi, jak mi 
poszło? Ale potem zdałem sobie sprawę, 
że naprawdę się tym interesowali i to mi 
pomogło.
UCZESTNIK 2: Zdałem sobie sprawę, że 
nie chciałem zawieść mojej grupy. Więc 
naprawdę bardzo starałem się dotrzymać 
moich zobowiązań. Nie jestem pewien, czy 
w innych okolicznościach dokonywałbym 
regularnych postępów. Zdawanie sprawoz-
dania na każdym spotkaniu naprawdę 
pomogło mi zrozumieć, co jest dla mnie 
priorytetem.
UCZESTNIK 3: Kiedy myślałem o mojej 
ścieżce do samowystarczalności, ogarniał 
mnie lęk, bo to taka wielka sprawa. Ale 
spotkania grupy pomogły mi rozłożyć 
to na mniejsze kroki i z każdego z nich 
zdawałem grupie sprawozdanie. Wtedy 
naprawdę udało mi się zrobić postępy. 
Uważam, że sukces zawdzięczam wyrobie-
niu w sobie nowych nawyków.

Wróć na stronę 17.

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?
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MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Wypisz trzy zawody, 
które bierzesz pod 
uwagę.

DO KOGO POWINIENEM ZWRÓCIĆ SIĘ PO INFORMACJE?

Wypisz imiona 3–5 
osób, z którymi powi-
nieneś porozmawiać o 
danym zawodzie.

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Jakich miesięcznych 
zarobków mogę ocze-
kiwać w momencie 
zatrudnienia? Jakich 
miesięcznych zarob-
ków mogę oczekiwać 
po roku pracy?

Czy posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje 
do danego zawodu?

Jakimi lokalnymi 
szkołami powinienem 
się zainteresować?

Czy rośnie zapotrze-
bowanie na ten rodzaj 
zatrudnienia?

Jakie są początkowe 
koszty?

Inne pytania?

KTÓRY ZAWÓD ZAPEWNI MI NAJLEPSZE ZAROBKI I POKRYWA 
SIĘ Z MOIMI ATUTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI?

Czego się dowiedzia-
łem o tych opcjach? 
Która z nich jest dla 
mnie najlepsza?

1: Jaki rodzaj pracy pomoże mi stać się samowystarczalnym?



2
Jakie wykształcenie 
kwalifikuje mnie do 

zdobycia pracy?
Lepsza praca dzięki edukacji
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie. Jeśli materiały lub filmy nie są 
dostępne, możesz znaleźć je na stronie: srs. lds. org.

• Jeśli nie rozdałeś członkom grupy egzemplarzy preferowanych list 
przygotowanych przez służby ds. samowystarczalności, przygotuj się, 
żeby zrobić to dzisiaj. Możesz je uzyskać w centrum samowystarczal-
ności w paliku, od specjalisty ds. samowystarczalności lub w Interne-
cie na stronie: srs. lds. org/ pef.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy tabelę zobowiązań z imionami członków grupy 

(zobacz poniższy przykład). 

Imię członka 
grupy

 Porozmawiałem 
na temat mojej 

pracy przynajm-
niej z 5 osobami 

(Podaj liczbę)

Przygotowałem 
prezentację na 
temat mojego 

planu pracy  
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem zasadę 
z broszury Moja 

 podstawa i przed-
stawiłem ją rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 8 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Rozdaj kopie listy z danymi kontaktowymi członków grupy (które 

zebrałeś podczas ostatniego spotkania).
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 2. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

NOWE! 

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?
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„Tam, gdzie mierzy się 
dokonania, doskonali 
się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

SPRAWOZDANIE

CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie (nie całej 

części Sprawozdanie) ustaw minutnik na 10 minut.

 Przedyskutuj: Przeczytaj cytat po prawej stronie. W jaki sposób odnosi się to do 
naszej grupy?

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski 
dla tych, którzy dotrzymali wszystkich swoich zobowiązań).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzyma-
nia wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych 
nawyków, który posiadają osoby samowystarczalne.
Skoro już stoimy, wyrecytujmy wspólnie nasze myśli przewodnie. 
Przypominają nam one, jaki jest cel spotkań naszej grupy:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.
Teraz naradzimy się wspólnie i pomożemy sobie nawzajem 
poczynić plany związane ze zdobyciem wykształcenia i znalezie-
niem lepszej pracy. To będzie najważniejsza dyskusja dzisiejszego 
spotkania!

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się, starając się dotrzymać swoich zobowiązań w 
tym tygodniu? Czy potrzebujesz pomocy grupy?
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM, PRZYGOTOWUJĄC MÓJ PLAN 
PRACY?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 40 minut.

 Przeczytaj: Obejrzyjmy film, aby przypomnieć sobie, jak powinniśmy przed-
stawić nasze prezentacje.

 Obejrzyj: „My Work Plan in Three Minutes” [Mój plan pracy w trzy 
minuty]. ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na 
stronie 22).

 Przećwicz: Każdy z członków grupy powi-
nien teraz przedstawić swój plan 
pracy w ciągu nie więcej niż 
trzech minut.
Po zakończeniu prezentacji 
poproś członków grupy, aby 
podzielili się swoimi spostrzeże-
niami. Zapisz ich uwagi. Możesz 
użyć miejsca poniżej na notatki.
Ogranicz swoje spostrzeżenia 
do minimum, tak aby każdy 
miał szansę wypowiedzieć się w 
wyznaczonym czasie.

 Przedyskutuj: Które spostrzeżenia mogą ci 
pomóc w podejmowaniu decyzji? 
Zapisz swoje przemyślenia.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Wypisz trzy zawody, 
które bierzesz pod 
uwagę.

DO KOGO POWINIENEM ZWRÓCIĆ SIĘ PO INFORMACJE?

Wypisz imiona 3–5 
osób, z którymi powi-
nieneś porozmawiać o 
danym zawodzie.

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Jakich miesięcznych 
zarobków mogę ocze-
kiwać w momencie 
zatrudnienia? Jakich 
miesięcznych zarob-
ków mogę oczekiwać 
po roku pracy?

Czy posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje 
do danego zawodu?

Jakimi lokalnymi 
szkołami powinienem 
się zainteresować?

Czy rośnie zapotrze-
bowanie na ten rodzaj 
zatrudnienia?

Jakie są początkowe 
koszty?

Inne pytania?

KTÓRY ZAWÓD ZAPEWNI MI NAJLEPSZE ZAROBKI I POKRYWA 
SIĘ Z MOIMI ATUTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI?

Czego się dowiedzia-
łem o tych opcjach? 
Która z nich jest dla 
mnie najlepsza?
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

NAUKA
JAKIE MAM OPCJE WYKSZTAŁCENIA?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 30 minut.
 Przeczytaj: Mamy już kilka pomysłów co do przyszłego zatrudnienia. W tym 

tygodniu omówimy, jakie musimy uzyskać wykształcenie lub 
odbyć szkolenie, aby zdobyć umiejętności, które przygotują nas 
do danego zawodu.

Tydzień 1 TYDZIEŃ 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6
Jaki rodzaj pracy 
pomoże mi stać 
się samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwalifikuje 
mnie do zdobycia 
pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wniosek o 
udzielenie pożyczki z 
Nieustającego Fundu-
szu Edukacyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Przećwicz: Jeśli członkowie grupy nie zachowali list z zeszłego tygodnia, 
koordynator powinien rozdać wszystkim po egzemplarzu prefero-
wanych list przygotowanych przez służby ds. samowystarczalności.
Wybierzcie dwie osoby do pisania na tablicy. Następnie niech grupa 
w ciągu dwóch minut szybko wymieni tyle lokalnych szkół i progra-
mów nauczania, ile się da. Weźcie pod uwagę następujące kategorie:
• Publiczne i prywatne szkoły oraz uniwersytety
• Szkolenia zawodowe i techniczne
• Praktyki lub szkolenia w firmach
• Preferowane programy i szkoły z list preferowanych szkół i 

programów nauczania.
 Przeczytaj: Które z tych opcji umożliwią nam w przyszłości zdobycie pracy? 

Pamiętajcie, że nie wszystkie szkoły i programy są sobie równe. 
Różnią się długością programu nauczania, kosztami i poziomem 
trudności. Niektóre skutecznie pomagają absolwentom znaleźć 
pracę. Inne są nieskuteczne lub zbyt drogie.

 Obejrzyj: „Choosing a School or Training Program” [Wybór szkoły lub 
programu szkoleniowego] ( Jeśli nie masz dostępu do flimu, prze-
czytaj tekst na stronie 38).

 Przedyskutuj: Jakie kroki podejmiesz, żeby znaleźć właściwy program szkole-
niowy?

 Przeczytaj: Jeśli będziemy korzystać z pożyczki NFE, musimy wybrać szkołę 
lub program z listy preferowanych szkół i programów nauczania. 
Te szkoły uczą umiejętności, które pomagają zdobyć preferowane 
zatrudnienie. Pomagają również swoim absolwentom znaleźć 
takie zatrudnienie. Możecie poprosić o zrobienie wyjątku lub 
dodanie dodatkowej pozycji do listy, kontaktując się z miejsco-
wym kierownikiem służb ds. samowystarczalności.
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

 Przeczytaj: W tym tygodniu będziemy zadawać sobie następujące pytanie i 
wykonamy poniższe zadanie:

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jaki rodzaj wykształcenia lub 
szkolenia przygotuje mnie do mojego zawodu?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Zbadać możliwości kształce-
nia, zdobyć informacje na temat programów w rozmowach z 
ludźmi i przygotować plan wykształcenia.

JAK MAM ROZPISAĆ MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA?
 Przećwicz: W trakcie tygodnia rozpiszemy „plan wykształcenia” (zob. 

strona 33). To ćwiczenie pomoże nam dowiedzieć się, co powin-
niśmy zrobić, krok po kroku!
Krok 1. Przeczytaj poniższe przykłady. Następnie, dla przećwi-
czenia, napisz pod hasłem „Twój przykład” nazwę możliwości 
kształcenia, którą bierzesz pod uwagę. Wypisz wszystkie osoby, z 
którymi możesz porozmawiać o tej opcji.

MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA: JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA?

Przykład 1 Przykład 2 Twój przykład

Wypisz programy 
szkoleniowe i szkoły, 
o których zdobywasz 
informacje

Politechnika Centrum certyfikacji 
 oprogramowania

KTO POSIADA INFORMACJE O TYM PROGRAMIE LUB SZKOLE?

Wypisz imiona lub 
nazwiska osób, z 
którymi możesz poroz-
mawiać o tych progra-
mach i uczelniach

Siostra Addo tam pracuje
Doradcy szkolni, nauczyciele

Moja znajoma, Sophia,  
uczyła się tam

Studenci

Sprzedawca w sklepie 
 komputerowym

Brat Moldona ma certyfikat
Ktoś z centrum certyfikacji
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

Krok 2. Przeczytaj poniższe pytania i przykłady. Uzupełnij puste 
miejsca pod hasłem „Twój przykład”. Dla celów tego ćwiczenia 
być może będziesz musiał podać niektóre odpowiedzi w przybli-
żeniu.

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Przykład 1 Przykład 2 Twój przykład

Ile osób kończy dany 
program lub szkołę? 
Ile osób dostaje potem 
dobre zatrudnienie?

80% studentów kończy 
 program i uzyskuje certyfikat

Większość absolwentów 
dostaje dobrą pracę

Wielu otrzymuje stanowiska 
kierownicze w ciągu 1 roku

60%–65% otrzymuje 
 certyfikat

Prawie wszyscy studenci, 
którzy zaliczają kurs, 
dostają dobrą pracę

Jakie wymagania 
należy spełnić, żeby 
zostać przyjętym do 
danego programu lub 
szkoły?

Przyjmują 100 osób  rocznie 
na spawalnictwo; trzeba 

zdać podstawowy egzamin 
z  matematyki; wymagają 2 

listów referencyjnych

Trzeba zdać egzamin z 
 matematyki

Dokonać opłaty
Mieć dostęp to laptopa

Ile czasu zajmuje 
ukończenie nauki lub 
zdobycie certyfikatu?

Certyfikacja zajmuje 18 
miesięcy

Zalecane są sześciomiesięczne 
praktyki (aranżowane przez 

szkołę, bez dodatkowych 
opłat)

9 miesięcy plus egzamin na 
certyfikat

Jakie są roczne koszty? 
Jaki jest koszt ukończe-
nia całego programu? 
Jaki jest koszt zdobycia 
certyfikatu?

10000 zł za 1 rok  
czesne i opłaty

15000 zł za cały program
8000 zł (dodatkowo) za cer-

tyfikację i narzędzia

15000 zł za 9 miesięcy
(15000 zł za cały program)

5000 zł (dodatkowo) za 
potwierdzenie certyfikacji

Czy można uzyskać 
stypendium? Granty? 
Pożyczki?

Stypendium na ostatnie 
6  miesięcy dla najlepszych 

 studentów; nie dają   
grantów; wysoko 

 oprocentowane pożyczki

Nie

Jak wygląda plan 
zajęć? Dojazd?

3 sesje (poranna, 
 popołudniowa, wieczorna)

Blisko do autobusu; 45 minut 
dojazdu

Rano i wieczorem
Dojazd dwoma autobusami, 
1 godzina w każdą stronę
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

Krok 3. Przeczytaj przykłady, a następnie streść swoją odpowiedź 
w polu „Twój przykład” po prawej stronie. Pamiętaj, że wyko-
nujemy to ćwiczenie jedynie jako przykład. W ciągu tygodnia 
zbierzemy więcej szczegółowych informacji.

KTÓRY ZAWÓD ZAPEWNI MI NAJLEPSZE ZAROBKI I POKRYWA 
SIĘ Z MOIMI ATUTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI?

Przykład 1 Przykład 2 Twój przykład

Czego się dowie-
działem o tych 
 możliwościach? Która 
z nich jest dla mnie 
najlepsza?

Zajmuje dłużej. Trochę 
 drożej. Łatwo dostać pracę, 

 stypendia, elastyczne 
godziny. Dobre kontakty z 

 pracodawcami.

Zajmuje mniej czasu. Niższe 
koszty ogólne. Większe 
ryzyko niepowodzenia. 

Bardzo łatwo dostać pracę. 
Trudny dojazd.

 Przeczytaj: Po zebraniu informacji w ciągu tygodnia będziemy musieli 
podjąć decyzje. Możemy się modlić i czytać nasze błogosławień-
stwa patriarchalne. Jeśli będziemy godni i będziemy mieć szczere 
zamiary, Duch Święty nas poprowadzi. Pan pragnie nas błogosła-
wić. Zwróćmy się do Niego o pomoc!

JAK MAM PRZEDSTAWIĆ MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA?
 Przeczytaj: Aby przygotować się na spotkanie w przyszłym tygodniu, prze-

ćwiczmy prezentację planu wykształcenia.

 Przećwicz: Wstań i znajdź nowego partnera. Przedstaw przykład planu 
wykształcenia tak, jakbyś to ty go przygotował (zob. strony 
30–31). Jeśli brakuje ci pewnych informacji, użyj wyobraźni. 
Zmieść się w trzech minutach. Następnie poproś drugiego 
członka grupy, aby w ciągu dwóch minut podzielił się z tobą swo-
imi uwagami.
Zamieńcie się rolami i niech druga osoba przećwiczy przedstawie-
nie prezentacji.

 Przedyskutuj: Dołącz do reszty grupy. Omów, w jaki sposób będziesz w tym 
tygodniu zbierać informacje i jak przedstawisz swój plan 
wykształcenia w przyszłym tygodniu. Zadawaj pytania i przed-
staw swoje pomysły.

 Przeczytaj: W ciągu tygodnia zbieraj informacje i wpisz je w niniejszy plan 
wykształcenia. Rozmawiaj z jak największą liczbą osób. Zadawaj 
mnóstwo pytań i zapisuj dodatkowe pytania w swoich notatkach. 
Jeśli potrzebujesz dodatkowego formularza z planem wykształce-
nia, dodatkowa kopia znajduje się na stronie 39.
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA: JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA?

Wypisz programy 
szkoleniowe i szkoły, 
o których zdobywasz 
informacje

KTO POSIADA INFORMACJE O TYM PROGRAMIE LUB SZKOLE?

Wypisz imiona lub 
nazwiska osób, z 
którymi możesz 
porozmawiać o 
tych programach i 
szkołach

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Ile osób kończy dany 
program lub szkołę? 
Ile osób uzyskuje 
potem dobre zatrud-
nienie?
Jakie wymagania 
należy spełnić, żeby 
zostać przyjętym do 
danego programu 
lub szkoły?
Ile czasu zajmuje 
ukończenie nauki 
lub zdobycie certyfi-
katu?
Jakie są roczne 
koszty? Jaki jest 
koszt ukończenia 
całego programu? 
Jaki jest koszt zdoby-
cia certyfikatu?

Czy można uzy-
skać stypendium? 
Granty? Pożyczki?

Jak wygląda plan 
zajęć? Dojazdy?

KTÓRĄ SZKOŁĘ POWINIENEM WYBRAĆ?

Czego się dowiedzia-
łem o tych opcjach? 
Która z nich jest dla 
mnie najlepsza?
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

JAK MAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ, ŻEBY DOSTAĆ POŻYCZKĘ 
NFE?

Twój plan wykształcenia może ci również pomóc przygotować się do otrzymania pożyczki NFE, 
jeśli jej potrzebujesz, żeby pokryć koszt swojego wykształcenia lub szkolenia. Jeśli wydaje ci się, że 
będziesz potrzebował pożyczki NFE, przygotowując swój plan wykształcenia, odpowiedz na poniższe 
pytania i zachowaj te informacje do aplikacji.

MÓJ PLAN EDUKACJI: JAKI RODZAJ  WYKSZTAŁCENIA 
LUB SZKOLENIA ZAPEWNI MI ZATRUDNIENIE?

Wybrana szkoła (z listy preferowanych szkół i 
 programów nauczania przygotowanej przez służby ds. 
 samowystarczalności):

Program nauczania (z listy preferowanych szkół i 
 programów nauczania przygotowanej przez służby ds. 
samowystarczalności):

Preferowany zawód (z listy preferowanych zawodów 
 przygotowanej przez służby ds. samowystarczalności):

Kiedy rozpoczynają się zajęcia związane z niniejszym 
 podaniem o pożyczkę?

Planowany miesiąc i rok ukończenia programu nauczania:

Uwaga: Jeśli dana szkoła lub program nie znajduje się na liście 
preferowanych szkół i programów nauczania przygotowanej 
przez służby ds. samowystarczalności, ale nadal chciałbyś złożyć 
aplikację o pożyczkę, skontaktuj się z kierownikiem służb ds. 
samowystarczalności.
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„Pouczę ciebie i 
wskażę ci drogę, którą 
masz iść; Będę ci służył 
radą, a oko moje spo-
cznie na tobie”.
PSALM 32:8

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.
  
  
  
  
  
 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

ZOBOWIĄZANIE

JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Porozmawiam przynajmniej z 5 osobami, żeby zebrać informacje do mojego 
planu wykształcenia.
   Mój cel:   5   8   10

Przygotuję się do prezentacji mojego planu wykształcenia.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera
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Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?

JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub 
„Nie” lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Porozma-
wiałem na 

temat mojego 
 wykształcenia 
przynajmniej 
z 5 osobami 

(Podaj liczbę)

Przygo-
towałem 

 prezentację 
na temat 

mojego planu 
 wykształcenia  

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Podczas następnego spotkania grupy koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do pokazanej powyżej). 
Przyjdziemy na spotkanie 10 minut przed czasem i zapiszemy na 
niej dokonane postępy.
Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania. 
Przypomnij jej, żeby trzymała się materiału i nie przynosiła ze sobą 
dodatkowych materiałów. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola 
koordynatora zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informa-
cje podane na stronie 17. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.



38

Zasoby
WYBÓR SZKOŁY LUB PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KWAME: Wydaje mi się, że lepiej orien-
tuję się, jakimi dobrymi zawodami powi-
nienem się zainteresować.
CONSUELO: Czy pomogą ci stać się 
samowystarczalnym?
KWAME: Myślę, że tak, ale nadal nie 
posiadam wymaganych umiejętności.
MEKALA: No tak. Ja też jestem w tej 
samej sytuacji.
ROBERT: Wszyscy musimy zdobyć lepsze 
wykształcenie lub odbyć szkolenie.
CONSUELO: Ale skąd mamy wiedzieć, 
gdzie to zrobić? Przecież jest tyle różnych 
szkół. Koszty bardzo się różnią. I skąd 
mamy wiedzieć, czy dany program jest 
dobry?
KWAME: Jeden z członków w moim 
okręgu uczy się w Akademii Nowego 
Wieku. To rodzaj technikum. Może też 
tam pójdę.
MEKALA: Widzę ostatnio dużo plakatów, 
które zachwalają państwowe uniwersytety, 
ale nie mam szans się na nie dostać.
ROBERT: A ja słyszałem, że łatwiej jest 
dostać pracę po praktykach lub stażu.
CONSUELO: Więc gdzie powinniśmy się 
tego dowiedzieć?
KWAME: Może powinniśmy porozmawiać 
z kimś na uczelni? Albo z absolwentami?

MEKALA: To może być trudne. Takie sytu-
acje bardzo mnie krępują.
ROBERT: Ale pewnie będziemy musieli to 
zrobić. Musimy z nimi porozmawiać, żeby 
się dowiedzieć, czy studenci kończą szkołę 
i czy dostają potem dobrą pracę. No i co z 
kosztami i stypendiami — jak wyglądają 
wszystkie sprawy finansowe? Chyba po 
prostu musimy z nimi porozmawiać. No i 
z absolwentami też.
CONSUELO: Pójdę z tobą, Mekala. 
Zróbmy to razem.
MEKALA: Byłoby super!
KWAME: To poważna decyzja — chodzi o 
nasze pieniądze i o naszą przyszłość. Może 
powinniśmy się też pomodlić na ten temat. 
Lub poprosić o błogosławieństwo, żeby-
śmy czuli przewodnictwo Pana. Na misji 
nauczyłem się, że Pan nas poprowadzi.
MEKALA: Ja też w to wierzę. Wiara ma tu 
duży wkład. Wiara, nadzieja i nasze wła-
sne wysiłki. Zaczynam odnosić wrażenie, 
że Ojciec Niebieski chce nas pobłogosławić.
ROBERT: Pamiętajmy też o liście prefero-
wanych uczelni i programów nauczania. 
Jest na niej dużo informacji o programach i 
umiejętnościach, które pomogą nam dostać 
lepszą pracę. Może od tego powinniśmy 
zacząć — niezależnie od tego, czy potrze-
bujemy pożyczki NFE, czy nie.

Wróć na stronę 29.

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?
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MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA: JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA?

Wypisz programy 
szkoleniowe i szkoły, 
o których zdobywasz 
informacje

KTO POSIADA INFORMACJE O TYM PROGRAMIE LUB SZKOLE?

Wypisz imiona lub 
nazwiska osób, z 
którymi możesz 
porozmawiać o 
tych programach i 
szkołach

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Ile osób kończy dany 
program lub szkołę? 
Ile osób uzyskuje 
potem dobre zatrud-
nienie?

Jakie wymagania 
należy spełnić, żeby 
zostać przyjętym do 
danego programu 
lub szkoły?

Ile czasu zajmuje 
ukończenie nauki lub 
zdobycie certyfikatu?

Jakie są roczne 
koszty? Jaki jest 
koszt ukończenia 
całego programu? 
Jaki jest koszt zdoby-
cia certyfikatu?

Czy można uzy-
skać stypendium? 
Granty? Pożyczki?

Jak wygląda plan 
zajęć? Dojazdy?

KTÓRĄ SZKOŁĘ POWINIENEM WYBRAĆ?

Czego się dowie-
działem o tych 
opcjach? Która z 
nich jest dla mnie 
najlepsza?

2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?
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2: Jakie wykształcenie kwalifikuje mnie do zdobycia pracy?



3
W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Lepsza praca dzięki edukacji
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Porozma-
wiałem na 

temat mojego 
wykształcenia 
przynajmniej 
z 5 osobami 

(Podaj liczbę)

Przygo-
towałem 

 prezentację 
na temat 

mojego planu 
 wykształcenia  

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

 przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 7 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 3. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

SPRAWOZDANIE

CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie (nie całej 

części Sprawozdanie) ustaw minutnik na 10 minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzyma-
nia wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych 
nawyków, który posiadają osoby samowystarczalne. Powtórzmy 
wspólnie nasze myśli przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się, starając się dotrzymać swoich zobowiązań w 
tym tygodniu? Czy potrzebujesz pomocy grupy?
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM, PRZYGOTOWUJĄC MÓJ PLAN 
WYKSZTAŁCENIA?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 40 minut.

 Przećwicz: Każdy z członków grupy powi-
nien teraz przedstawić swój plan 
wykształcenia w ciągu nie więcej 
niż trzech minut.
Po zakończeniu prezentacji poproś 
członków grupy, aby podzielili się 
swoimi spostrzeżeniami. Zapisz ich 
uwagi. Możesz użyć miejsca poni-
żej na notatki.
Ogranicz swoje spostrzeżenia do 
minimum tak, aby każdy miał 
szansę wypowiedzieć się w wyzna-
czonym czasie.

 Przedyskutuj: Które spostrzeżenia mogą ci pomóc 
w podejmowaniu decyzji? Zapisz 
swoje przemyślenia.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA: JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA?

Wypisz programy 
szkoleniowe i szkoły, 
o których zdobywasz 
informacje

KTO POSIADA INFORMACJE O TYM PROGRAMIE LUB SZKOLE?

Wypisz imiona lub 
nazwiska osób, z 
którymi możesz 
porozmawiać o tych 
programach i szkołach

O CO POWINIENEM ZAPYTAĆ?

Ile osób kończy dany 
program lub szkołę? Ile 
osób uzyskuje potem 
dobre zatrudnienie?

Jakie wymagania 
należy spełnić, żeby 
zostać przyjętym do 
danego programu lub 
szkoły?

Ile czasu zajmuje 
ukończenie nauki lub 
zdobycie certyfikatu?

Jakie są roczne koszty? 
Jaki jest koszt ukończe-
nia całego programu? 
Jaki jest koszt zdobycia 
certyfikatu?

Czy można uzyskać 
stypendium? Granty? 
Pożyczki?

Jak wygląda plan 
zajęć? Dojazdy?

KTÓRĄ SZKOŁĘ POWINIENEM WYBRAĆ?

Czego się dowiedzia-
łem o tych opcjach? 
Która z nich jest dla 
mnie najlepsza?
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„I zanim zaczniecie 
poszukiwać bogactw, 
szukajcie najpierw kró-
lestwa Bożego. I gdy 
otrzymacie nadzieję w 
Chrystusie, dane wam 
będą bogactwa, jeśli 
będziecie ich szukać 
z zamiarem czynienia 
dobra: aby przyodziać 
nagich, nakarmić 
głodnych, uwolnić 
będących w niewoli 
i nieść ulgę chorym i 
cierpiącym”.
JAKUB 2:18–19

3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

NAUKA

W JAKI SPOSÓB POKRYJĘ KOSZTY WYKSZTAŁCENIA?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 30 minut.

 Przeczytaj: Masz teraz lepsze pojęcie, jakie wykształcenie lub szkolenie 
przygotuje cię do przyszłej pracy. Możemy teraz zobaczyć, jakie 
będą koszty naszego wykształcenia i jak je pokryjemy. Istnieje 
wiele opcji i zasobów, takich jak oszczędności, pomoc ze strony 
rodziny, stypendia i pożyczki.

Tydzień 1 Tydzień 2 TYDZIEŃ 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6
Jaki rodzaj 
pracy pomoże 
mi stać się 
samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwali-
fikuje mnie 
do zdobycia 
pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wniosek 
o udzielenie 
pożyczki z 
Nieustającego 
Funduszu Edu-
kacyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Obejrzyj: „Paying for My Education” [Pokrywanie kosztów wykształcenia] 
( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 54).

 Przeczytaj: W tym tygodniu znajdziemy odpowiedź na następujące pytanie i 
wykonamy poniższe zadanie:

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — W jaki sposób pokryję koszty 
wykształcenia?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Dowiedzieć się, ile pieniędzy 
potrzebuję na pokrycie programów nauczania, które biorę 
pod uwagę, zobaczyć, jak mogę pokryć te koszty i przygoto-
wać plan finansowy.

 Przeczytaj: Wiele czasu poświęcimy na zastanowienie się, jak pokryć koszta 
naszego wykształcenia. Na początku może to być krępujące, ale 
pomoże nam mądrze zaplanować finanse i zdobyć niezbędne 
wykształcenie.

 Przedyskutuj:  Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie. Omówcie 
w grupie, jakie zasady się w nim znajdują. Co myślisz o pienią-
dzach w świetle tych zasad?
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAK MAM PRZEWIDZIEĆ KOSZTY?
 Przećwicz: Przeczytaj na głos następujący przykład i omów poszczególne 

obliczenia.

Manuel chce zostać inżynierem chłodnictwa. W miejscu jego zamieszkania jest 
popyt na ten zawód i znajduje się on na liście preferowanych zawodów. Wraz z 
żoną, Elisabeth, wybrał program i szkołę z listy preferowanych szkół i programów 
nauczania, ale nie jest pewny, jak pokryć koszty nauki. Wspólnie starają się zorgani-
zować swoje finanse. Od jakiegoś czasu śledzą swoje wydatki i dochody, i zapisują je 
w broszurze Moja ścieżka do samowystarczalności. Oto, co zauważyli:

MIESIĘCZNE DOCHODY

Wypłata z pracy 1450 zł

Wkład rodziny 100 zł

Inne przychody (miesięczne) 100

„A” Suma miesięcznych 
dochodów 1650 zł

MIESIĘCZNE WYDATKI

Dziesięcina i ofiary 169 zł

Czynsz 550 zł

Jedzenie 450 zł

Transport 200 zł

Woda, prąd, telefon 230 zł

„B” Suma miesięcznych 
wydatków 1600 zł

Obliczają, ile pieniędzy mogą poświęcić miesięcznie na wykształcenie: „A” Suma mie-
sięcznych dochodów – „B” Suma miesięcznych wydatków = „C”, czyli 50 zł.
Obliczają, ile mogą poświęcić w skali 
rocznej: „C” (50 zł) x 12 (miesięcy) 
= „D” (600 zł). „D”, czyli 600 
zł, to suma, jaką mogą przeznaczyć 
na wykształcenie w ciągu roku.

Następnie obliczają, ile będzie ich 
kosztować wykształcenie, czyli „E”.

W końcu obliczają sumę, której nie 
są w stanie obecnie pokryć, czyli 
„F”.

Będą musieli ją pokryć w inny 
sposób, na przykład podejmując 
dodatkową pracę lub zaciągając 
pożyczkę.

KOSZTY WYKSZTAŁCENIA  
(rocznie)

INSTYTUT 
TECHNICZNY

czesne 9800 zł

Dodaj Egzaminy i opłaty + 500 zł

Dodaj Książki i materiały + 1200 zł

Odejmij Stypendia -  1150 zł

„E” Moje koszty 
 wykształcenia = 10350 zł

„D” Kwota, którą jesteśmy 
w stanie pokryć -  600 zł

„F” Kwota, której nie mamy = 9750 zł

 Przedyskutuj: Manuel i Elisabeth potrzebują dodatkowej kwoty 9750 zł, żeby 
zapłacić za pierwszy rok szkoły. Czy rozumiesz, w jaki sposób 
dokonali tych obliczeń? Wspólnie omówcie ewentualne pytania.
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAKIE MAM DOCHODY? JAKIE MAM WYDATKI?
 Przeczytaj: Przygotujmy teraz finansowy plan naszego wykształcenia.

 Przećwicz: Poświęć kilka minut na wypełnienie poniższego formularza. Bądź 
uczciwy wobec siebie. Możesz użyć ołówka. Następnie w ciągu 
tygodnia dopracuj szczegóły z rodziną. Natomiast teraz postaraj 
się podać przybliżone sumy.

MIESIĘCZNE DOCHODY  
(i dochody małżonka)

Wypłata z pracy

Wkład rodziny w koszty edukacji

Inne przychody

Inne przychody

„A” Suma miesięcznych dochodów

Po wpisaniu dochodów i wydatków oblicz, ile jesteś w 
stanie przeznaczyć miesięcznie na wykształcenie:

„A” Suma miesięcznych dochodów – „B” Suma 

 miesięcznych wydatków = „C”      .

Jeśli „C” równa się lub jest mniejsze od 0, brakuje ci funduszy na 
pokrycie kosztów wykształcenia.

Jeśli „C” jest większe od 0, oblicz sumę, jaką możesz przeznaczyć 
na wykształcenie w skali rocznej:

„C”       x 12 (miesięcy) = „D”      .

„D” to kwota, jaką możesz przeznaczyć rocznie na 
 pokrycie kosztów wykształcenia.

MIESIĘCZNE WYDATKI

Dziesięcina i ofiary

Oszczędności

Jedzenie

Mieszkanie

Woda

Wydatki na leczenie

Dojazdy

Wydatki na wykształcenie

Spłata długu

Ubrania

Energia elektryczna

Telefon

Inne

„B” Suma miesięcznych wydatków

Użyj kwot, które 
zapisałeś na tylnej 
okładce broszury 
Moja ścieżka do 
samowystarczalności.
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAKIE SĄ KOSZTY MOJEGO WYKSZTAŁCENIA?
 Przeczytaj: Następnie przyjrzymy się kosztom naszego wykształcenia.

 Przećwicz: Wypełnij puste miejsca i dokonaj obliczeń. Użyj do tego ołówka. 
Jeśli wybrałeś jeden konkretny program, wypełnij pierwszą 
kolumnę. Jeśli bierzesz pod uwagę dwa lub trzy programy, wypełnij 
i porównaj je ze sobą w odpowiednich kolumnach. Jeśli potrzebu-
jesz pomocy, pracuj z członkiem grupy lub z koordynatorem.
Przykład podany jest w skali rocznej. Jeśli wybrany przez ciebie 
program jest krótszy, dokonaj odpowiednich zmian w oblicze-
niach. Do pomocy możesz wykorzystać listę preferowanych szkół 
i programów nauczania oraz informacje, które podałeś w swoim 
planie wykształcenia.

FINANSOWY PLAN MOJEGO WYKSZTAŁCENIA  
(rocznie)

Przykład 
Technik 

radiologii
Program 1 Program 2 Program 3

Czesne (rocznie) 12000 zł

Dodaj Egzaminy i inne opłaty (wpisowe, licencja, 
 certyfikat, egzamin końcowy i inne opłaty — rocznie) + 2000 zł + + +

Dodaj Książki i materiały (rocznie) + 1000 zł + + +

Odejmij Stypendia i granty (rocznie) -  1000 zł - - - 

„E” Moje koszty edukacji (rocznie) = 14000 zł = = =

„D” Ile jesteśmy w stanie pokryć (rocznie) -  1000 zł - - - 

„F” Kwota pozostała do zapłaty (rocznie) = 13000 zł = = =

JAKĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW MOJEGO WYKSZTAŁCENIA 
JESTEM W STANIE POKRYĆ?
 Przećwicz: Spójrz na ostatnią linijkę na dole powyższej tabeli.

Jeśli „F” równa się lub jest mniejsze od 0, to jesteś w stanie 
pokryć wszystkie koszty swojego wykształcenia — gratulacje!
Jeśli „F” jest większe od 0, musisz znaleźć sposób na zapłacenie 
tej kwoty. Możesz pokryć te koszty stypendiami, dochodami z 
dodatkowej pracy lub pożyczką.
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAKIE MAM OPCJE, JEŚLI SAM NIE JESTEM W STANIE 
POKRYĆ KOSZTÓW?
 Przeczytaj: Najlepsze wyjście to, jeśli jesteśmy sami w stanie pokryć koszty 

naszego wykształcenia, nawet jeśli wymaga to trochę poświęce-
nia. Jeśli z naszych obliczeń wynika, że sami nie jesteśmy w sta-
nie pokryć wszystkich kosztów wykształcenia, to musimy zacząć 
szukać innych źródeł.

 Przedyskutuj: Po kolei przeczytaj z grupą każdy segment poniższej tabeli. Krótko 
omówcie każdą z opcji. Która opcja może być dla ciebie najlepsza?

OPCJE FINANSOWE ZALETY WADY

Znajdź dodatkową pracę

Nie będziesz miał długu ani opro-
centowania. Nauczysz się nowych 
lub doszlifujesz obecne umiejętno-
ści. Nawiążesz ważne kontakty.

Może być trudno utrzymać dwie 
prace i odnieść sukces w szkole. Może 
być to trudne dla rodziny. Ukończenie 
programu może zająć więcej czasu.

Pożycz pieniądze od rodziny Znasz wierzycieli i ufasz im. Chcą, 
żebyś odniósł sukces.

Może negatywnie wpłynąć na 
relacje rodzinne. Może być trudne w 
nagłych przypadkach.

Znajdź stypendia lub granty
Nie będziesz miał długu ani oprocen-
towania. Pozwala ci to uczyć się bez 
potrzeby podjęcia dodatkowej pracy.

Może być trudno je znaleźć, ale 
warto!

Znajdź płatne praktyki lub staż

Rozwiniesz umiejętności powiązane 
z wykształceniem. Zdobędziesz 
doświadczenie. Możesz dostać 
zatrudnienie.

Może być ci trudno pracować, stu-
diować i odbywać praktyki.

Weź pożyczkę z banku lub z 
programów państwowych

Zbudujesz historię kredytową w 
banku. Niektóre pożyczki z pro-
gramów państwowych są nisko 
oprocentowane.

Oprocentowanie może być wysokie. 
Pożyczkę trzeba spłacić.

Złóż wniosek o pożyczkę 
z Nieustającego Funduszu 
 Edukacyjnego (NFE)

Jest dostępna dla wszystkich god-
nych członków Kościoła. Jest nisko 
oprocentowana. Motywacje oparte 
na wynikach pomagają w spłacie.

Pożyczkę trzeba spłacić (żeby inni 
mogli ją otrzymać).

 Przedyskutuj: Czy znalazłeś najlepszą szkołę pod względem kosztów i jakości 
wykształcenia?
Jeśli bierzesz pod uwagę uzyskanie pożyczki, czy będziesz w stanie 
ją spłacić? Dla porównania, kiedy ukończysz szkołę, miesięczna 
kwota spłaty pożyczki nie powinna przekraczać 10% twoich cał-
kowitych miesięcznych dochodów.
Kto może ci udzielić dodatkowych informacji o tym, jak pokryć 
koszty wykształcenia? Czy porozmawiasz na ten temat z rodziną? 
Gdzie jeszcze możesz zdobyć informacje?
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAK MAM PRZEDSTAWIĆ FINANSOWY PLAN MOJEGO 
WYKSZTAŁCENIA?
 Przećwicz: W przyszłym tygodniu w trzy minuty przedstawisz swój plan 

finansowy. Możesz skorzystać z poniższego skryptu. Nie będziesz 
musiał dzielić się niczym poufnym. Po zakończeniu prezentacji w 
przyszłym tygodniu jako grupa przyjrzymy się jednej z opcji finan-
sowych — pożyczce z Nieustającego Funduszu Edukacyjnego.
W ciągu tygodnia znajdź informacje, którymi należy wypełnić 
puste miejsca. Ćwicz swoją prezentację z rodziną i innymi osobami.

FINANSOWY PLAN MOJEGO WYKSZTAŁCENIA

 1. Porównałem            (podaj liczbę) szkoły pod względem kosztów i jako-
ści wykształcenia.

 2. Trzy najlepsze dla mnie szkoły to:

 ,  ,  .

 3. W tej chwili uważam, że   będzie dla mnie najlepszym wyjściem, ponieważ 

 .

 4. Przyjrzeliśmy się z rodziną naszym dochodom i wydatkom. Zauważyliśmy, że:

 .

 5. Dokonałem obliczeń, żeby sprawdzić, czy będę w stanie sam pokryć koszty wykształcenia 
i okazuje się, że (będę lub nie będę).

(Jeśli będziesz w stanie sam pokryć koszty, przejdź do punktu 9; jeśli nie, przejdź do 
punktu 6).

 6. Żeby pokryć koszty pierwszego roku, będę musiał znaleźć dodatkową kwotę       
(podaj sumę), którą mogę uzyskać dzięki dodatkowej pracy, stypendiom, pomocy ze 
strony rodziny lub pożyczce.

 7. Po zakończeniu pierwszego roku będę potrzebować około       (podaj sumę) 

więcej na kolejne     lata szkoły.

 8. Zacząłem badać różne opcje pokrycia kosztów mojego wykształcenia. W chwili obecnej 

skłaniam się ku  .

 9. (Jeśli zdecydujesz się podzielić tego rodzaju informacjami) Modliłem się na temat mojego 

wykształcenia i pIanu jego sfinansowania i  

 .

 10. Chciałbym poprosić was o radę i pomoc. Czy macie do mnie jakieś pytania? Zapisz 
pomysły poniżej:
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„Wszelkie zwycięstwo 
i chwała staje się wam 
przez waszą pilność, 
wierność i modlitwy 
wiary”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
103:36

3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?
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3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

ZOBOWIĄZANIE

JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Razem z rodziną przygotuję dokładną listę moich dochodów i 
 wydatków na życie.

Rozpiszę koszty mojego wykształcenia i zdobędę informacje o 
 stypendiach, grantach, pożyczkach i innych opcjach finansowych.

Przygotuję się do prezentacji mojego planu finansowego.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera
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Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatora:
Przed następnym 
spotkaniem przygotuj 
instrukcje dotyczące 
zasad spłacania poży-
czek NFE w twoim 
kraju. Na następne 
spotkanie przynieś 
kopie tych instrukcji 
dla wszystkich człon-
ków grupy.

3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?

JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub 
„Nie” lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Razem z 
rodziną 

pracowałem 
nad listą 

dochodów i 
wydatków 
(Tak/Nie)

 Rozpisałem 
koszty 

zdobycia 
wykształcenia i 
 zapoznałem się 

z opcjami ich 
 sfinansowania  

(Tak/Nie)

Przygo-
towałem 

 prezentację na 
temat planu 
 finansowego 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
 zaoszczędzone 

 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania. 
( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z bro-
szury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 17. 
i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.
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Zasoby
POKRYWANIE KOSZTÓW WYKSZTAŁCENIA
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

MEKALA: Jejku. Dużo się w tym tygodniu 
dowiedziałam o różnych uczelniach.
CONSUELO: Szkoda, że jej nie widzie-
liście. Podeszła do tych ludzi i po prostu 
zaczęła z nimi rozmawiać. Nawet nie 
mogłam jej dotrzymać kroku.
ROBERT: Czy podjęłaś już ostateczną 
decyzję?
MEKALA: Nie, ale wybrałam dwie opcje.
CONSUELO: A ja mam trzy dobre opcje.
KWAME: To wspaniałe wieści! Ja nadal 
jestem w polu.
ROBERT: No, ale jak to?
KWAME: Nadal czuję się zdezoriento-
wany. Albo może po prostu się boję. Żadna 
osoba w mojej rodzinie nie miała ponad-
podstawowego wykształcenia. Poszedłem 
zdobyć informacje w pięciu różnych 
szkołach i trochę mnie to przytłoczyło. 
Wymagania wydawały się skomplikowane, 
a koszty — nigdy nie uda mi się zdobyć 
takiej sumy.
ROBERT: Ale czy nie czułeś się podobnie 
na początku misji?
KWAME: No, w zasadzie to tak właśnie 
się czułem.

CONSUELO: Ale przecież odniosłeś wiele 
sukcesów.
KWAME: Zajęło to trochę czasu, ale rze-
czywiście byłem bardzo błogosławiony. I z 
czasem się przyzwyczaiłem.
MEKALA: Ja też się trochę obawiam. Te 
koszty wydają się przerażające, ale poroz-
mawiałam z jedną siostrą w moim okręgu, 
która zrobiła wszystko, co było w jej mocy, a 
na resztę wzięła pożyczkę. To była pożyczka 
NFE. Może jeśli będziemy sobie bez przerwy 
pomagać, to wszystko się jakoś ułoży.
ROBERT: A w moim okręgu jest brat, 
który zapłacił za pierwszy rok, a na drugi 
dostał stypendium.
CONSUELO: Staramy się z mężem zoba-
czyć, w jaki sposób możemy zaoszczędzić 
trochę pieniędzy. Mam też wujka, który być 
może będzie w stanie nam pomóc.
KWAME: No cóż, w mojej rodzinie nie ma 
bogatych wujków. Ale udało nam się już 
tak daleko zajść, że nie mogę teraz porzu-
cić marzeń. Może masz rację, Mekala. 
Dam sobie jeszcze kilka tygodni, jeśli 
nadal będziecie dodawać mi otuchy.

Wróć na stronę 45.

3: W jaki sposób pokryję koszty wykształcenia?



4
Czy powinienem złożyć 

wniosek o udzielenie 
pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?

Lepsza praca dzięki edukacji
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.
• W centrum samowystarczalności w paliku zdobądź dla wszystkich 

członków grupy egzemplarze miejscowej broszury NFE. Przynieś je na 
dzisiejsze spotkanie.

• Przynieś instrukcje dotyczące zasad spłacania pożyczki NFE w twoim 
kraju (dostępne w centrum samowystarczalności w paliku lub na 
stronie: srs. lds. org/ pef). Skopiuj je dla wszystkich członków grupy.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Razem z 
rodziną 

pracowałem 
nad listą 

dochodów i 
wydatków 
(Tak/Nie)

Rozpisałem 
koszty zdobycia 

wykształcenia 
i zapoznałem 

się z opcjami ich 
sfinansowania  

(Tak/Nie)

Przygo-
towałem 

 prezentację na 
temat planu 
finansowego  

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 4. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie (nie całej 

części Sprawozdanie) ustaw minutnik na 10 minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzyma-
nia wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych 
nawyków, który posiadają osoby samowystarczalne. Powtórzmy 
wspólnie nasze myśli przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się, starając się dotrzymać swoich zobowiązań w 
tym tygodniu? Czy potrzebujesz pomocy grupy?

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?

SPRAWOZDANIE
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CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM, PRZYGOTOWUJĄC MÓJ PLAN 
FINANSOWY?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 40 minut.

 Przećwicz: Każdy z członków grupy powinien teraz 
przedstawić swój plan finansowy w 
ciągu nie więcej niż trzech minut.
Po zakończeniu prezentacji poproś 
członków grupy, aby podzielili się swo-
imi spostrzeżeniami. Zapisz ich uwagi. 
Możesz użyć miejsca poniżej na notatki.
Ogranicz swoje spostrzeżenia do mini-
mum tak, aby każdy miał szansę wypo-
wiedzieć się w wyznaczonym czasie.

 Przedyskutuj: Które spostrzeżenia mogą ci pomóc w 
podejmowaniu decyzji? Zapisz swoje 
przemyślenia.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

FINANSOWY PLAN MOJEGO WYKSZTAŁCENIA

 1. Porównałem   (podaj liczbę) szkoły pod względem kosztów i jakości wykształcenia.

 2. Trzy najlepsze dla mnie szkoły to:

 ,  ,  .

 3. W tej chwili uważam, że   będzie dla mnie najlepszym wyjściem, ponieważ 

 .

 4. Przyjrzeliśmy się z rodziną naszym dochodom i wydatkom. Zauważyliśmy, że:

 .

 5. Dokonałem obliczeń, żeby sprawdzić, czy będę w stanie sam pokryć koszty wykształcenia 
i okazuje się, że (będę lub nie będę).

(Jeśli będziesz w stanie sam pokryć koszty, przejdź do punktu 9; jeśli nie, przejdź do punktu 6).

 6. Żeby pokryć koszty pierwszego roku, będę musiał znaleźć dodatkową kwotę         
(podaj sumę), którą mogę uzyskać dzięki dodatkowej pracy, stypendiom, pomocy ze 
strony rodziny lub pożyczce.

 7. Po zakończeniu pierwszego roku będę potrzebować około       (podaj sumę) 

więcej na kolejne     lata szkoły.

 8. Zacząłem badać różne opcje pokrycia kosztów mojego wykształcenia. W chwili obecnej 

skłaniam się ku  .

 9. (Jeśli zdecydujesz się podzielić tego rodzaju informacjami) Modliłem się na temat mojego 

wykształcenia i pIanu jego sfinansowania i  

 .

 10. Chciałbym poprosić was o radę i pomoc. Czy macie do mnie jakieś pytania? Zapisz swoje 
pomysły poniżej:

 

 

 

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?



59

CZY POWINIENEM ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UDZIELENIE 
POŻYCZKI NFE?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 30 minut.

 Przeczytaj: Rozważyliśmy różne sposoby finansowania wykształcenia. Jedna z 
opcji to pożyczka z Nieustającego Funduszu Edukacyjnego (NFE).

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 TYDZIEŃ 4 Tydzień 5 Tydzień 6
Jaki rodzaj pracy 
pomoże mi stać 
się samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwalifi-
kuje mnie do 
zdobycia pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wnio-
sek o udziele-
nie pożyczki z 
Nieustającego 
Funduszu Eduka-
cyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Przeczytaj: W tym tygodniu znajdziemy odpowiedzi na następujące pytanie 
i wykonamy poniższe zadanie:

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Czy powinienem złożyć 
wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego Fundu-
szu Edukacyjnego?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Podjąć z rodziną decy-
zję, czy powinienem ubiegać się o pożyczkę NFE. Jeśli 
pożyczka NFE jest dla mnie właściwą opcją, wypełnię 
wniosek.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?

NAUKA
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CO TO JEST POŻYCZKA Z NIEUSTAJĄCEGO FUNDUSZU 
EDUKACYJNEGO?
 Obejrzyj: „What is a PEF Loan?” [Co to jest pożyczka NFE?] ( Jeśli nie masz 

dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 68).

 Przedyskutuj: Jakie miałeś myśli i uczucia w trakcie filmu?

 Przećwicz: Podzielcie się na dwu-  lub trzyosobowe zespoły. Po kolei przeczy-
tajcie następujące wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya 
na temat osób, które otrzymają pożyczki NFE.

„[Będą] się uczyć […] umiejętności, na które 
jest popyt […]. Posiadając dobre kwalifikacje 
zawodowe, młodzi mężczyźni i kobiety będą 
mogli wyjść z biedy […]. Wykształcenie 
otwiera drzwi możliwościom” („Nieustający 
Fundusz Edukacyjny”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 52–53).

„Będą mogli założyć rodziny i zdobywać 
umiejętności, które dadzą im lepsze zarobki 
i możliwość społecznego awansu do pozycji, 
w której będą mogli przyczyniać się do 
rozwoju” („Kościół postępuje naprzód”, 
Ensign, maj 2002, str. 6–7).

„Staną się przywódcami tej wspaniałej 
pracy w swoich ojczystych krajach. Będą 
płacili dziesięcinę i ofiary, które umożliwią 
rozwijanie pracy Kościoła na całym świecie” 
(„Wyciąganie pomocnej dłoni do potrzebu-
jących”, Liahona, styczeń 2002, str. 53–54).

„Zwrócą pieniądze, a kiedy to uczynią, będą 
cieszyć się wspaniałym poczuciem wolności, 
gdyż ulepszą swe życie […]. Będą mogli 
chodzić z wysoko podniesioną głową w 
duchu niezależności” („Nieustający Fundusz 
Edukacyjny”, Liahona, lipiec 2001, str. 53).

 Przedyskutuj: Które z powyższych obietnic są dla ciebie ważne? Jakie zmiany 
zaszłyby w twoim życiu i w życiu twojej rodziny, jeśli spełniłyby 
się te obietnice?

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ NFE?
 Przeczytaj: Wcześniej pożyczki NFE były dostępne jedynie dla misjonarzy, 

którzy powrócili z misji i byli w wieku od 18 do 30 lat. Obecnie 
są one dostępne dla wszystkich członków Kościoła, którzy skoń-
czyli 18 lat, o ile spełnią określone wymagania. Przyjrzyjmy się 
tym wymaganiom. (Wyjątki mogą być zatwierdzone przez przy-
wódców kapłańskich w nadzwyczajnych sytuacjach).

 Przećwicz: Przestaw swoje krzesło tak, żebyś mógł widzieć się twarzą w twarz 
z innym członkiem grupy. Przeczytajcie wspólnie wymagania po 
lewej stronie poniżej. Następnie połączcie je liniami ze słowami 
po prawej, które pasują w puste miejsca. Oto przykład.

ODBIORCY POŻYCZKI PROGRAMU NFE POWINNI:

Być aktywnymi członkami Kościoła, którzy służą w  . instytutu

Być uznani przez swoich przywódców kapłańskich za godnych  

 , znajdujących się w potrzebie  
finansowej i zmotywowanych do osiągnięcia wyznaczonych celów.

co najmniej 18 lat

Być w wieku  . powołaniu

Uczyć się w szkole i w programie, które znajdują się  . Lepsza praca dzięki edukacji

Być przygotowani dzięki uczestnictwu w programie grupy    
i wypełnić plan pożyczki NFE. świątyni

Mieszkać, pracować i chodzić do miejscowej szkoły na obszarze,  

gdzie  .
na liście preferowanych szkół i 
programów nauczania

Zobowiązać się do przestrzegania zasad uczciwości i samowystarczal-

ności poprzez  .
mentorem

Być w kontakcie z  , który pomaga  
uczestnikom odnieść sukces w szkole, pracy i przy spłacie pożyczki. można udzielać pożyczek NFE.

Uczęszczać na zajęcia  , jeśli są  
młodymi dorosłymi stanu wolnego. dokonanie pełnej spłaty pożyczki

Żeby zrozumieć te wymagania, zobacz informacje na stronie 69.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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NA JAKICH ZASADACH DZIAŁA POŻYCZKA NFE?
Uwaga do koordynatora: Rozdaj egzemplarze lokalnej 
broszury NFE, w której opisane są szczegółowe wskazówki 
dotyczące programu NFE na twoim obszarze.

 Przedyskutuj: Pokrótce przeczytaj lokalną broszurę NFE, w której zawarte są 
szczegółowe wskazówki dotyczące pożyczek NFE na twoim obsza-
rze. Czego się dowiedziałeś?

 Przeczytaj: Kiedy osiągamy dobre wyniki, możemy otrzymać zniżkę kwoty 
spłat pożyczki. Całkowita suma pożyczki, która podlega zwro-
towi, może zostać zredukowana, jeśli (1) będziemy mieć dobre 
stopnie, (2) ukończymy program nauczania, (3) osiągniemy nasz 
cel zatrudnienia i (4) będziemy dokonywać spłat pożyczki na 
czas. Jeśli to uczynimy, otrzymamy nagrodę za dobre wyniki i 
kwota zadłużenia zostanie zredukowana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pożyczek NFE, zob. 
str. 70. Dokładnie przeczytaj te informacje jeszcze raz w domu. 
Jeśli masz pytania, możesz również skontaktować się z centrum 
samowystarczalności.

 Przedyskutuj: Czy masz jakieś inne pytanie, na które grupa może ci pomóc zna-
leźć odpowiedź?

JAK MAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 Przeczytaj: Oto kroki, które musisz poczynić, aby złożyć wniosek o pożyczkę 

NFE. Znajdź sobie partnera i wspólnie dowiedzcie się, co należy 
uczynić przy każdym kroku. Zobacz stronę podaną przy każdym 
kroku i po kolei przeczytajcie znajdujące się na niej informacje 
(ale nie wypełniajcie danych na innych stronach). Następnie wróć 
na tę stronę i zaznacz kwadracik odpowiadający danemu zadaniu.

 ☐ 1. Wybierz zawód, program nauczania i szkołę z preferowanych list przygotowa-
nych przez służby ds. samowystarczalności (zob. strony 11, 14, 33, 34).

 ☐ 2. Wypełnij finansowy plan swojego wykształcenia (zob. strona 50).
 ☐ 3. Wybierz mentora ds. pożyczki NFE (zob. strony 71–72).
 ☐ 4. Wypełnij arkusz planu pożyczki NFE (zob. strony 73–74).
 ☐ 5. Otrzymaj zgodę przywódcy kapłaństwa (zob. strony 75–76).
 ☐ 6. Wypełnij elektroniczny wniosek o pożyczkę NFE na stronie: srs. lds. org/ pef 

(zob. strona 77).

 Przedyskutuj: Czy posiadasz wszystkie informacje niezbędne do dokonania tych 
kroków? Jeśli nie, to gdzie możesz je znaleźć?

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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CO SIĘ STANIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?
 Przeczytaj: Oto, co będzie miało miejsce po wypełnieniu wniosku:

Wysyłasz 
 wniosek

Pracownicy 
i przywódcy 
NFE rozważają 
 wniosek

Jeśli  wniosek 
zostanie 
 zatwierdzony, 
musisz zaakcep-
tować umowę 
o pożyczkę na 
stronie NFE

Specjalista NFE 
przeprowadza 
rozmowę telefo-
niczną z tobą i z 
twoim mentorem

Zapisujesz się 
na zajęcia i 
 składasz prośbę 
o  dokonanie 
 płatności w 
szkole

1 2 3 4 5

 Przedyskutuj: Czy masz pytania? Jeśli nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi, 
odwiedź najbliższe centrum samowystarczalności.
Koordynator, jeśli ma dostęp do internetu, może po spotkaniu 
otworzyć stronę, na której znajduje się wniosek o pożyczkę NFE i 
zademonstrować, jak należy go wypełnić.

JAK MAM DOKONYWAĆ SPŁAT?
 Przeczytaj: Pożyczka NFE to nie darowizna i oczekuje się od nas, że ją spła-

cimy. Zobowiązujemy się do jej spłaty. Podejmujemy to zobo-
wiązanie podczas spotkania z naszym przywódcą kapłańskim, na 
którym wyraża on zgodę na udzielenie nam pożyczki NFE oraz 
kiedy wypełniamy elektroniczny wniosek w Internecie.
Fundusze otrzymane ze spłat naszej pożyczki pomagają innym 
osobom — w tym członkom naszego palika lub dystryktu — uzy-
skać pożyczkę NFE w przyszłości. Jeśli jej nie spłacimy, fundusze 
przeznaczone na pożyczki NFE w przyszłości maleją.
Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przedyskutuj: Dlaczego ważne jest dokonanie pełnej spłaty pożyczki NFE? Oto 
niektóre powody:
• Szanowanie poczynionych zobowiązań i zwiększona zdolność 

do przestrzegania przymierzy.
• Zapewnienie innym tej samej możliwości uzyskania pożyczki.
• Uzyskanie obiecanych błogosławieństw dla nas i dla naszych 

rodzin.
• Wzmocniona wiara w Jezusa Chrystusa i osiągnięcie 

samowystarczalności.

 Przeczytaj: Aby upewnić się, jak należy dokonywać spłat pożyczki, musimy 
dokonać pierwszej spłaty, zanim szkoła otrzyma płatność.
Uwaga do koordynatora: Rozdaj instrukcje dotyczące spłaty 
pożyczki na terenie twojego kraju.
Wspólnie przejrzyjcie pokrótce instrukcje dotyczące spłaty 
pożyczki na terenie waszego kraju.

„Jego uczestnicy 
zwrócą pieniądze, a 
kiedy to uczynią, będą 
cieszyć się wspaniałym 
poczuciem wolności, 
gdyż ulepszą swe życie 
nie dzięki darowiźnie, 
ale dzięki pożyczce i 
zwrotowi. Będą mogli 
chodzić z wysoko 
podniesioną głową w 
duchu niezależności. 
Prawdopodobieństwo, 
że pozostaną wierni i 
aktywni przez resztę 
swego życia, jest bar-
dzo wysokie”.
GORDON B. HINCKLEY, 

„Nieustający Fundusz 
Edukacyjny", Liahona, 
lipiec 2001, str. 53

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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OD CZEGO ZALEŻY ODNIESIENIE SUKCESU DZIĘKI 
POŻYCZCE NFE?
 Obejrzyj: „I Have Two Hands to Work” [Mam dwie ręce do pracy] ( Jeśli nie 

masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 78).

 Przedyskutuj: Jednym słowem opisz to, co czułeś w trakcie filmu. Powiedz, jakie 
to było słowo.
Posiadając te informacje, czy chcesz złożyć wniosek o pożyczkę 
NFE? Co możesz zrobić w ciągu tygodnia, żeby podjąć dobrą 
decyzję?

 Przeczytaj: Nie jesteśmy sami w naszych postępach. Pamiętajmy: „Wszystko 
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Fili-
pian 4:13).

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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„Słuchajcie słów Pana 
i proście Ojca w imię 
Jezusa o to, czego 
wam potrzeba. Nie 
wątpcie, ale wierzcie”.
MORMON 9:27

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?



66

JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Omówię mój plan pracy, wykształcenia i finansów z rodziną.

Wspólnie z rodziną podejmę decyzję, czy potrzebuję pożyczki NFE.

Znajdę mentora ds. pożyczki, porozmawiam z moim przywódcą kapłań-
skim i rozpocznę wypełnianie wniosku.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego  
Funduszu Edukacyjnego?

ZOBOWIĄZANIE



67

JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub 
„Nie” lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Omówiłem 
plan pracy, 

wykształcenia 
i  finansowania 

z rodziną 
(Tak/Nie)

Podjąłem 
decyzję, czy 
potrzebuję 

pożyczki NFE 
(Tak/Nie)

Jeśli 
potrzebuję 

pożyczki NFE, 
zacząłem 
wypełniać 

wniosek 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania. 
( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z bro-
szury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 17. 
i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego  
Funduszu Edukacyjnego?

Zasoby
CO TO JEST POŻYCZKA NFE?
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

BRAT Z BRAZYLII: Kiedy wróciłem do 
domu z misji, naprawdę chciałem zdobyć 
wykształcenie. Próbowałem co roku, ale 
nie mogłem dostać się do szkoły. Mówi-
łem sobie, że kursy stanieją, ale nigdy nie 
staniały. Ich koszt zawsze wzrastał i było 
coraz trudniej i trudniej.
SIOSTRA Z HAITI: Bez wykształcenia 
nie można sobie poradzić na Haiti. Bez 
wykształcenia nie da się żyć.
BRAT Z ARGENTYNY: Mam takie same 
marzenia, co każdy młody mężczyzna 
w Kościele — założyć rodzinę i służyć w 
Kościele. Ale żeby być w stanie dobrze 
robić te rzeczy, muszę mieć dobrą pracę.
PREZYDENT HINCKLEY: Starając się 
zaradzić tej sytuacji pragniemy zapropono-
wać plan — plan, który, jak wierzymy, jest 
natchniony przez Pana […]. Nazwiemy go 
Nieustającym Funduszem Edukacyjnym.
VANDERLEI: Po powrocie z misji nie mia-
łem możliwości podjęcia studiów. I nagle 
wielka niespodzianka! Powstał Nieusta-
jący Fundusz Edukacyjny i byłem bardzo 
szczęśliwy! Poszedłem do szkoły, zapisałem 
się na zajęcia i zapłaciłem za nie. Dałem z 
siebie wszystko i odniosłem sukces. Byłem 
najlepszym studentem w klasie! Przed zapi-
saniem się na kurs byłem zwykłym robotni-
kiem. Ludzie bez przerwy mną pomiatali. 
Po ukończeniu kursu zatrudniono mnie 
na stanowisku kierowniczym, z którego 
zarządzałem 450 osobami i dzisiaj o wiele 

lepiej zarabiam. Moja żona nie musi już 
pracować. Zajmuje się dziećmi, bo to jest 
dla niej najważniejsze. A ja jestem w stanie 
z miłością służyć w Kościele. Mogę się temu 
poświęcić. Moje życie i życie mojej rodziny 
uległo całkowitej zmianie.
NADINE: Muszę zrobić wszystko, co mogę, 
żeby spłacić tę pożyczkę, bo wiem, że 
pomoże ona innym osobom wziąć udział 
w tym programie i zdobyć wykształcenie. 
Uczestnicy programu muszą być uczciwi.
CARLOS: Moje błogosławieństwo patriar-
chalne wspomina, że będę miał taką 
szansę i ta obietnica się wypełniła. Nie-
ustający Fundusz Edukacyjny jest dla nas 
czymś więcej niż pomocą doczesną. Jest 
dla nas proroctwem. Jest święty.
KEVIN: Czułem się tak, jakby prorok na 
mnie patrzył, jakby wiedział, w jakiej 
znajduję się sytuacji. I miałem wrażenie, 
że mówi: „Muszę ci pomóc”.
PREZYDENT HINCKLEY: Droga przed 
nami jest prosta, potrzeba kolosalna, a 
Pan wskazuje nam kierunek, w którym 
powinniśmy zmierzać. Stanie się to błogo-
sławieństwem dla wszystkich osób, które 
będą mogły z tego skorzystać — dla mło-
dych mężczyzn i kobiet, dla ich przyszłych 
rodzin, dla Kościoła. Z pokorą i wdzięcz-
nością modlimy się, żeby Bóg pobłogosła-
wił to dzieło.

Wróć na stronę 60.
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JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WYMAGANIA, ŻEBY OTRZYMAĆ 
POŻYCZKĘ NFE?

• Uczestnictwo w zajęciach grupy „Lepsza praca dzięki edukacji”; 
wypełnienie arkusza planu pożyczki NFE.

• Wybór zawodu, szkoły i programu z preferowanej listy przygotowa-
nej przez służby ds. samowystarczalności; wyjątki rozpatrywane będą 
indywidualnie.

• Wybór mentora ds. pożyczek, który udzieli wsparcia w szkole, pracy i 
przy zobowiązaniach związanych z udzieloną pożyczką.

• Uczestnictwo w zajęciach instytutu (w przypadku młodych dorosłych 
stanu wolnego).

• Ukończone 18 lat.
• Bycie godnym wejścia do świątyni i służby w powołaniu.
• Zgoda przywódcy kapłaństwa.

Wróć na stronę 61.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ NFE? NA 
JAKICH ZASADACH DOKONUJE SIĘ SPŁATY?
Pożyczkę NFE można przeznaczyć na następujące cele:

• Wykształcenie lub przeszkolenie, które umożliwi rentowne lokalne 
zatrudnienie w zawodzie lub biznesie.

• Czesne, podręczniki i niektóre materiały do nauki (czesne regulo-
wane jest bezpośrednio ze szkołą).

Zasady spłaty pożyczki przedstawiają się następująco:
• Konkretne sumy i instrukcje dotyczące dokonywania spłat są 

dostępne w każdym kraju.
• Spłat dokonuje się w formie gotówki; możliwe jest częściowe umoże-

nie pożyczki związane z osiągnięciami.
◦ Umożenie związane z osiągnięciami redukuje kwotę 

zaciągniętej pożyczki w następujący sposób:
• 5% zniżki rocznej kwoty pożyczki za dobre oceny w oparciu 

o coroczne dobre wyniki w nauce (zob. definicję dobrych 
wyników w nauce w broszurze NFE)

• 10% zniżki za ukończenie programu edukacji (otrzymanie 
dyplomu)

• 10% zniżki za osiągnięcie zaplanowanych celów (zawód i 
poziom zarobków)

• 25% zniżki od sumy równej wysokości wszystkich dokona-
nych na czas spłat

• Dodatkowe 10% zniżki od pozostałej kwoty pożyczki za 
spłatę pożyczki przed wyznaczonym czasem

◦ Comiesięczne spłaty w trakcie programu nauczania
• Pierwsza spłata przed opłaceniem szkoły
• Małe miesięczne spłaty w trakcie programu nauczania w 

przypadku tańszych i krótszych programów
• Większe miesięczne spłaty w trakcie programu nauczania w 

przypadku droższych i dłuższych programów
◦ Comiesięczne spłaty począwszy od szóstego miesiąca 

po ukończeniu szkoły lub wycofaniu się z zajęć
• Kwoty spłaty określane są na podstawie całkowitej kwoty 

zaciągniętej pożyczki i długości programu nauczania
• Niskie oprocentowanie
• Całkowita spłata możliwa jest w ciągu trzech do czterech lat 

w przypadku wykorzystania wszystkich motywacji opartych 
na wynikach

Wróć na stronę 62.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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MENTOR DS. POŻYCZKI NFE

Kim jest mentor ds. pożyczki NFE?
Mentor ds. pożyczki NFE to dorosła osoba, której celem jest udzie-
lenie pomocy w kwestii odniesienia sukcesów w szkole, pracy i 
spłacie pożyczki. Mentor ds. pożyczki NFE nie jest żyrantem 
pożyczki ani jej poręczycielem i nie jest w żaden sposób 
finansowo odpowiedzialny za udzieloną pożyczkę.

Jak mam wybrać mentora ds. pożyczki NFE?
Poproś odpowiedzialną dorosłą osobę, żeby została twoim mento-
rem ds. pożyczki NFE. Możesz wybrać osobę, która zna twoje 
plany lub z którą rozmawiałeś o przyszłym zawodzie lub szkole. 
Może to być członek Kościoła lub osoba, która nie jest członkiem.
Aby uzyskać dostęp do strony dla mentora ds. pożyczki NFE w 
witrynie NFE, mentor będzie musiał założyć konto LDS. Aby 
wypełnić wniosek o pożyczkę NFE, będziesz musiał uzyskać od 
swojego mentora następujące informacje:
 1. Nazwa użytkownika konta LDS (opcjonalnie)  

  
 (Konto LDS może założyć każdy).

 2. Numer telefonu (główny)  

 3. Numer telefonu (zastępczy)  

 4. E- mail  
Przedstawiciel NFE skontaktuje się z twoim mentorem, żeby 
potwierdzić, że mentor przyjmuje na siebie obowiązki.

Ciąg dalszy na następnej stronie

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?



72

O czym mój mentor powinien wiedzieć i co będzie robić?
Twój mentor:
• Powinien wiedzieć, że nie jest finansowo odpowiedzialny za 

twoją pożyczkę NFE.
• Będzie udzielać ci zachęty i rad w obliczu wyzwań związanych 

z nauką, pracą lub spłatami i będzie ci pomagał dotrzymać 
zobowiązania spłaty pożyczki NFE.

• Musi pozostawać w telefonicznym lub elektronicznym 
kontakcie z przedstawicielami NFE i przywódcami kapłaństwa 
w celu omówienia twoich postępów.

• Powinien zachować w tajemnicy informacje na temat 
udzielonej ci pożyczki.

• Daje pozwolenie i wyraża zgodę na to, że NFE będzie miał 
dostęp, mógł pobierać i przetwarzać dane z jego kościelnego 
rejestru członkowskiego w celach związanych z rolą mentora 
ds. pożyczki NFE.

Wróć na stronę 62.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?



73

PLAN POŻYCZKI NFE

Wypełnij plan w domu, a nie w trakcie spotkania. Użyj informacji z zeszytu ćwiczeń Lepsza 
praca dzięki edukacji. Pokaż plan swojemu przywódcy kapłańskiemu podczas spotkania aprobującego twoją 
pożyczkę NFE.

Mój mentor (tydzień 4, str. 71)

Imię i nazwisko:  

Nazwa użytkownika konta LDS (opcjonalnie):  

Numer telefonu (główny):  

Numer telefonu (zastępczy):  

E- mail:  

Mój plan pracy (tydzień 1, str. 14)

MÓJ PLAN PRACY: JAKI ZAWÓD POMOŻE MI STAĆ SIĘ SAMOWYSTARCZALNYM?

Obecny zawód

Tygodniowe godziny pracy 
(we wszystkich zawodach):

Tytuł(y) służbowy(e):

Miesięczne zarobki:

Przyszły zawód (musi znajdować się na preferowanej liście zawodów przygotowanej przez służby 
ds. samowystarczalności; jeśli dokonano wyjątku, musi on być zatwierdzony)

Przyszły tytuł służbowy:

Przybliżone miesięczne 
zarobki (po ukończeniu 
programu):

Mój plan wykształcenia (tydzień 2, str. 34)

MÓJ PLAN WYKSZTAŁCENIA: JAKI RODZAJ WYKSZTAŁCENIA 
LUB SZKOLENIA ZAPEWNI MI ZATRUDNIENIE?

Wybrana szkoła (z listy preferowanych szkół i 
 programów nauczania przygotowanej przez służby ds. 
 samowystarczalności):

Program nauczania (z listy preferowanych szkół i 
 programów nauczania przygotowanej przez służby ds. 
samowystarczalności):
Preferowany zawód (z listy preferowanych zawodów 
 przygotowanej przez służby ds. samowystarczalności):
Kiedy rozpoczynają się zajęcia związane z niniejszym 
 wnioskiem o pożyczkę?

Planowany miesiąc i rok ukończenia programu nauczania:

Ciąg dalszy na następnej stronie

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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PLAN POŻYCZKI NFE (CIĄG DALSZY)

Moje dochody i wydatki (tydzień 3, str. 47)

DODAJ MIESIĘCZNE DOCHODY  
(i dochody małżonka)

Wypłata z pracy

Wkład rodziny w koszty edukacji

Inne przychody

Inne przychody (miesięczne)

„A” Suma miesięcznych dochodów

A teraz oblicz, ile pieniędzy jesteś w stanie przeznaczyć 
 miesięcznie na koszty związanie z wykształceniem:
„A” Suma miesięcznych dochodów – „B” Suma  miesięcznych 
wydatków  

= „C”       x 12 (miesięcy) = „D”      .

DODAJ MIESIĘCZNE WYDATKI

Dziesięcina i ofiary

Oszczędności

Jedzenie

Mieszkanie

Woda

Wydatki na leczenie

Dojazdy

Wydatki na wykształcenie

Spłata długu

Ubrania

Energia elektryczna

Telefon

Inne

„B” Suma miesięcznych 
wydatków 

Moje koszty wykształcenia (tydzień 3, str. 48)

FINANSOWY PLAN MOJEGO WYKSZTAŁCENIA (rocznie) Wybrana 
szkoła

Czesne (rocznie)

Dodaj Egzaminy i inne opłaty (wpisowe, licencja, certyfikat, egzamin końcowy i inne opłaty — rocznie) +

Dodaj Książki i materiały (rocznie) +

Odejmij Stypendia i granty (rocznie) - 

„E” Moje koszty wykształcenia (rocznie) =

„D” Ile jesteśmy w stanie pokryć (rocznie) - 

„F” Kwota pozostała do zapłaty (rocznie) =

Zgoda koordynatora

                (Imię i nazwisko) ukończył/a cztery lekcje z zajęć 
grupy Lepsza praca dzięki edukacji i jest gotowy/a złożyć wniosek o pożyczkę NFE.

Imię i nazwisko koordynatora  Podpis koordynatora  Data 

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
Funduszu Edukacyjnego?
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ZGODA PRZYWÓDCY KAPŁAŃSTWA
Niniejszy formularz jest dostępny w centrum samowystarczalności w paliku lub 
na stronie: srs. lds. org/ pef. Przynieś plan swojej pożyczki NFE (strony 73–74) na 
spotkanie, na którym będziesz ubiegać się o zgodę przywódcy kapłańskiego.

Ciąg dalszy na następnej stronie

PR
ZY

KŁ
AD

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
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Podstawowe doktryny na temat samowystarczalności dla przywód-
ców kapłańskich i osób składających aplikację

Wiara w Jezusa Chrystusa 
NiP 104:15; Eter 12:27

Ufaj, że celem Boga jest zaspokojenie 
doczesnych potrzeb Jego świętych i że posiada 
On moc, by tego dokonać.

Posłuszeństwo 
NiP 130:21; Ew. Mateusza 7:21

Błogosławieństwo samowystarczalności 
zależy od posłuszeństwa prawom i obrzędom, 
którymi rządzi się samowystarczalność.

Ludzie muszą działać 
2 Nefi 2:16, 26

Samowystarczalność to pomoc udzielona 
samemu sobie, a nie coś, co nam się należy. 
Musimy pracować. Mamy działać, a nie 
podlegać działaniu.

Jedność i służba 
Mojżesz 7:18; NiP 56:16–17

Biedni i bogaci muszą być jednością. Wszyscy 
mają sobie wzajemnie służyć i kochać się 
nawzajem.

Wróć na stronę 62.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
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POŁĄCZENIE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ WNIOSKU O 
POŻYCZKĘ NFE
Aby złożyć wniosek o pożyczkę NFE, musisz wypełnić elektroniczną aplikację na 
stronie: srs. lds. org/ pef, używając do tego swojego konta LDS.

Mentorzy ds. pożyczki NFE, którzy posiadają konto LDS, mogą uzyskać dostęp do 
strony dla mentora na witrynie NFE.

Jeśli służyłeś niedawno na misji, prawdopodobnie posiadasz już konto LDS. Jeśli 
nie, możesz założyć konto LDS na stronie: ldsaccount. lds. org.

Pytania ogólne
 1. Co to jest konto LDS Account?
Konto LDS to system logowania się (nazwa użytkownika i hasło) 
na większość stron kościelnych, takich jak: ldsjobs. org, strony 
związane z historią rodziny, elektroniczne aplikacje do służby 
misjonarskiej oraz strony okręgów i palików.
 2. Czy muszę być członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa 

Świętych w Dniach Ostatnich, aby używać konta LDS?
Nie, nie musisz. Choć członkowie Kościoła mają dostęp do dodat-
kowych zasobów konkretnie związanych z ich członkostwem 
(które jest wymagane, żeby ubiegać się o pożyczkę NFE), każdy 
może założyć konto jako „przyjaciel” (dotyczy to również mento-
rów ds. pożyczki, którzy nie są członkami Kościoła).
 3. Jakie dane są potrzebne do założenia konta LDS?
Jeśli jesteś członkiem Kościoła, będziesz potrzebować swojego 
numeru rejestru członkowskiego, daty urodzin i aktywnego adresu 
e-mailowego. Numer rejestru członkowskiego możesz znaleźć 
na swojej rekomendacji świątynnej lub możesz poprosić o niego 
pisarza okręgu lub gminy. Jeśli twój mentor ds. pożyczki nie jest 
członkiem Kościoła, będzie musiał podać swoje imię i nazwisko, 
datę urodzin, płeć i kraj zamieszkania.

Aby uzyskać dostęp do elektronicznego wniosku o pożyczkę NFE, 
będziemy potrzebować:
 1. Podstawowych informacji o tobie i twojej rodzinie
 2. Podpisaną zgodę przywódcy kapłańskiego
 3. Wypełniony „Plan pożyczki NFE”
◦ Dane mentora
◦ Plan pracy
◦ Plan wykształcenia
◦ Finansowy plan wykształcenia
◦ Zgodę koordynatora

Wróć na stronę 62.

4: Czy powinienem złożyć wniosek o udzielenie pożyczki z Nieustającego 
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MAM DWIE RĘCE DO PRACY
Po kolei przeczytajcie historię o Arturo, który jest członkiem Kościoła z Peru.

Powrót do domu po misji nie był dla mnie 
łatwy. Postawiłem sobie wiele celów i 
miałem dużo marzeń, ale kiedy wróciłem 
do domu, musiałem stawić czoła rzeczywi-
stości. Nie miałem żadnych umiejętności i 
niewiele zarabiałem. Znalezienie zatrud-
nienia nie było łatwe.
W końcu założyłem stragan z owocami i z 
zarobionych pieniędzy płaciłem za szkołę, 
pomagałem w domu oraz płaciłem dziesię-
cinę i ofiary.
Robiłem to aż do owego września. Kiedy 
sprzedawałem owoce, wjechała na mnie z 
tyłu ciężarówka z winem. Przygniotła mnie 
do ściany i złamała mi prawą nogę. Stra-
ciłem nogę i wzrok w jednym oku. Moja 
prawa ręka i lewa noga również uległy 
urazom.
Po tym wszystkim usłyszałem, jak prorok 
powiedział, że powinniśmy zlikwidować 
ubóstwo i że misjonarze, którzy powrócili 
z misji i którzy nie mają środków finanso-
wych, będą mogli zdobyć wykształcenie. 
Dla młodzieży o wysokich aspiracjach 
miał zostać utworzony Nieustający Fun-
dusz Edukacyjny. Co prawda straciłem 
nogę i oko, ale nie pragnienie do życia i 
dalszych marzeń. Zdecydowałem się wal-
czyć, by osiągnąć moje cele.
Dzięki Nieustającemu Funduszowi Eduka-
cyjnemu w trzy lata ukończyłem szkolenie 
zawodowe i chciałem zrobić coś więcej. 
Złożyłem podanie i zostałem przyjęty na 
uniwersytet.
Obecnie pracuję w punkcie obsługi klienta. 
Od rana do mniej więcej 16:00 pomagam 
klientom i udzielam pomocy technicznej 
kilku firmom. Reperuję również komputery 
w domu. Wieczorami chodzę do szkoły. 
Wychodzę z domu około 17:00 i o 18:00 
zaczynam zajęcia, które trwają do 23:00. 

Potem około 23:30 łapię taksówkę i wra-
cam do domu po północy. Trochę coś zjem, 
przeglądam pracę domową i kładę się spać. 
Następnego dnia wstaję wcześnie rano i idę 
do pracy lub szukam jej. Pracuję do 14:00 
lub 15:00, a potem jadę na uniwersytet.
Jestem bardzo wdzięczny Bogu za wszystko, 
co mam. Chciałbym Mu się w jakiś sposób 
odwdzięczyć za wszystko, co dla mnie robi. 
Na niewiele się zdaję i zawsze będę Mu 
dłużny. Jestem wolontariuszem w centrum 
telefonicznym kościelnego biura Nieustają-
cego Funduszu Edukacyjnego.
Za dwa i pół roku otrzymam dyplom 
inżyniera systemów operacyjnych. Za pięć 
lat będę pracować dla ważnej firmy, żebym 
mógł utrzymać moją obecną rodzinę jak 
również moją przyszłą rodzinę i dzieci.
Moim celem jest zawarcie małżeństwa 
w świątyni. Dlatego studiuję i pracuję. I 
dlatego walczę każdego dnia.
Wiem, że to nie będzie łatwe, ale nauczy-
łem się, że Pan nigdy nie daje nam 
przykazań, nie umożliwiając nam ich 
wykonania.
Dał mi życie. Dał mi Nieustający Fundusz 
Edukacyjny. Dał mi dwie ręce do pracy, 
mózg, który pozwala mi myśleć, usta, 
dzięki którym mogę się komunikować i 
serce, które czuje i pozwala mi spełniać 
moje marzenia.
Wiem, że wszystko jest możliwe, tak jak 
powiedział Paweł: „Albowiem pełnia mej 
mocy okazuje się w słabości”. Pan mi 
pomógł.
Wszystko, co mam — moją rodzinę, 
szkołę, a nawet życie — zawdzięczam 
Bogu. Wszystko pochodzi z Jego rąk i 
jestem za to wdzięczny.

Wróć na stronę 64.
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Omówiłem 
plan pracy, 
wykształ-

cenia i 
 finansowania 

z rodziną  
(Tak/Nie)

Podjąłem 
decyzję, czy 
potrzebuję 

pożyczki NFE 
(Tak/Nie)

Jeśli 
potrzebuję 

pożyczki NFE, 
zacząłem 
wypełniać 

wniosek 
 (Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi 
 (Tak/Nie)

Gloria T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 5. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie (nie całej 

części Sprawozdanie) ustaw minutnik na 20 minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzyma-
nia wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych 
nawyków, który posiadają osoby samowystarczalne. Powtórzmy 
wspólnie nasze myśli przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15
Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się, starając się dotrzymać swoich zobowiązań w 
tym tygodniu? Czy potrzebujesz pomocy grupy?

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?

SPRAWOZDANIE
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MOJE POSTĘPY
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 15 minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych postępów. Film pomoże nam 
zobaczyć, jak to robić.

 Obejrzyj: „Reporting My Progress” [Zdawanie sprawozdania z postępów] 
( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 92).

 Przećwicz: Członkowie grupy opowiedzą teraz o tym, jakich postępów doko-
nali w ciągu ostatnich kilku tygodni. Najpierw przeczytaj poniż-
sze instrukcje.
 1. Zastanów się przez chwilę nad tym, jak byś odpowiedział na 

kluczowe pytania poniżej. Informacje na ten temat powinny 
znajdować się w twoim zeszycie ćwiczeń w lekcjach z 
wcześniejszych tygodni.

 2. Kiedy wszyscy będą już gotowi, niech każda osoba przedstawi 
swoje odpowiedzi partnerowi do współpracy. Pamiętaj, żeby 
poprosić grupę o podzielenie się spostrzeżeniami.

MOJE POSTĘPY W POSZUKIWANIU LEPSZEJ PRACY DZIĘKI EDUKACJI

Dlaczego chcę stać się bardziej samowystarczalny?  

Jakiej wysokości zarobki sprawią, że stanę się samowystarczalny?  

Jaki rodzaj pracy wybrałem, żeby osiągnąć zarobki tej wysokości?  
Jakiego rodzaju przeszkolenie lub wykształcenie jest wymagane w moim przyszłym 

zawodzie?  

Jaką wybrałem szkołę lub program nauczania? Dlaczego?  
Czy wiem, ile będzie kosztować moje wykształcenie? Jak za nie zapłacę? Praca? 

Rodzina? Pożyczka?  
Czy powinienem złożyć wniosek o pożyczkę NFE, aby pokryć część tych kosztów?  

 
Jeśli tak, to czy znalazłem mentora i skontaktowałem się w moim przywódcą kapłań-

skim?  

Jeśli tak, to czy wypełniłem wniosek o pożyczkę?   

 

Mój największy problem lub najważniejsze pytanie to:  

Czy macie dla mnie jakieś uwagi albo rady?   

 

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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JAK MAM ODNIEŚĆ SUKCES W SZKOLE?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 45 minut.

 Przeczytaj: Dokonaliśmy wielkich postępów, planując nasze wykształcenie. 
Ale od czego będzie zależał nasz sukces w szkole, kiedy rozpocz-
niemy naukę?

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 TYDZIEŃ 5 Tydzień 6
Jaki rodzaj pracy 
pomoże mi stać 
się samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwalifi-
kuje mnie do 
zdobycia pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wniosek o 
udzielenie pożyczki 
z Nieustającego 
Funduszu Eduka-
cyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Przeczytaj: W tym tygodniu znajdziemy odpowiedzi na następujące pytanie 
i wykonamy poniższe zadanie:

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam odnieść sukces w 
szkole?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Zwiększyć posłuszeństwo zasa-
dom duchowym i udoskonalić moje umiejętności i nawyki.

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?

NAUKA
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DLACZEGO PAN RADZI NAM, ŻEBYŚMY ZDOBYWALI 
WIEDZĘ?
 Przeczytaj: Pan i Jego prorocy radzą nam, żebyśmy dążyli do uzyskania 

wykształcenia i otrzymania przeszkolenia, rozwijali umiejętności, 
które pozwolą nam dostać dobrą pracę i żebyśmy ciężko pracowali.

 Obejrzyj: „Education Is the Key to Opportunity” [Wykształcenie jest klu-
czem do możliwości] ( Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj 
tekst na stronie 93).

 Przedyskutuj: Podzielcie się na trzyosobowe grupy. Poświęćcie kilka minut na 
omówienie odpowiedzi na następujące pytania. Następnie podsu-
mujcie, czego nauczyliście się jako grupa.
 1. Dlaczego Pan pragnie, żebyśmy zdobyli wykształcenie i przeszli 

szkolenia? Czy pomoże On nam odnieść sukces?
 2. W jaki sposób wykształcenie i szkolenia pomagają nam 

„rozwinąć powołanie”, które dał nam Bóg?

JAK MAM ZDOBYWAĆ WIEDZĘ PRZEZ WIARĘ?
 Przeczytaj: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie.

 Przećwicz: Wybierz i przeczytaj jedną zasadę z tabeli. Zadaj sobie pytanie: 
„W jaki sposób może to wpłynąć na to, jak zdobywam wiedzę?”.

ZASADY WIARY
Bądź godny. „Jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać” (Ks. Izajasza 1:19); 
„Kiedy otrzymujemy jakieś błogosławieństwo […], jest to przez posłuszeństwo temu prawu, od którego 
jest ono uzależnione” (NiP 130:21).

Szukaj Ducha. „Pocieszyciel […] nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko” (Ew. Jana 
14:26); „Szukajcie pilnie, módlcie się zawsze i wierzcie” (NiP 90:24).

Słuchaj, rozważaj, wierz. „Słuchajcie głosu Jezusa Chrystusa, waszego Odkupiciela” (NiP 29:1); „Tak 
rzecze ten spokojny cichy głos” (NiP 85:6); „Nie gardźcie ani się nie dziwcie, ale słuchajcie słów Pana” 
(Mormon 9:27).

Działaj, angażuj się. „Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna” (Ew. Jana 7:17); „Pójdę i uczynię, 
co Pan nakazał” (1 Nefi 3:7); „Ludzie powinni się gorliwie angażować […] i czynić wiele prawości” (NiP 
58:27).

Omówcie w grupie, czego się nauczyliście. W jaki sposób możesz 
zastosować te cztery zasady w swoim życiu? W jaki sposób 
będziesz ich nauczać w swoich rodzinach?

 Przeczytaj: Możemy zdobywać wiedzę przez wiarę, ponieważ znamy prawdę! 
Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Pragnie, 
żebyśmy byli Mu podobni. Zbawiciel dzięki Swojej mocy umoż-
liwia nam działanie. Duch Święty zwiększa nasze zrozumienie i 
wzmacnia naszą pamięć. Ponieważ znamy te prawdy, możemy 
mieć wiarę, że będziemy wspaniałymi uczniami!

„Szukajcie pilnie i 
uczcie jeden drugiego 
słów mądrości; szu-
kajcie w najlepszych 
księgach słów mądro-
ści; szukajcie wiedzy, 
przez naukę jak i przez 
wiarę”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
88:118

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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JAK MAM ZDOBYWAĆ WIEDZĘ PRZEZ NAUKĘ?
 Przeczytaj: Poza zdobywaniem wiedzy przez wiarę, musimy także zdobywać 

wiedzę przez naukę. Na naukę składa się to, co robimy w szkole, 
jak i nasze przygotowanie poza szkołą. Przez resztę tego spotkania 
skupimy się na poniższych kluczach do odniesienia sukcesu w 
szkole. W przyszłym tygodniu będziemy omawiać przygotowanie 
się poza szkołą.

Notatki i  zapamiętywanie 
materiału

Aktywne uczestnictwo na 
zajęciach i wkład w klasie

Nauka i sprostanie 
oczekiwaniom

Znajomość skutecznych 
metod zdawania egzaminów

Zdobywanie 
wiedzy przez 

naukę: w szkole

JAK MAM ROBIĆ NOTATKI I ZAPISYWAĆ TO, CZEGO SIĘ 
UCZĘ?
 Przeczytaj: Robiąc notatki, zapisujemy to, co widzimy i słyszymy na zajęciach. 

Przeglądając notatki, zapamiętujemy to, czego się uczyliśmy.

 Przećwicz: Poproś jedną osobę o przeczytanie artykułu „Prawdziwe życiowe 
wykształcenie” na stronie 94. Pozostali członkowie grupy niech 
słuchają i przyjrzą się poniższym notatkom. Czy te notatki 
odzwierciedlają to, o czym mówił Prezydent Eyring?

PRAWDZIWE ŻYCIOWE WYKSZTAŁCENIE: HENRY B. EYRING

Nawrócenie powoduje pragnienie nauki

Pan pragnie, abyśmy zdobywali wiedzę i służyli

Jego łaska pomaga nam lepiej i szybciej się uczyć

Najważniejszym priorytetem jest nauka duchowa

Pan wie, co musimy uczynić

Prawdziwe życie to życie wieczne

Wiedza zostaje z nami

Bóg pragnie, żebyśmy zdobywali wiedzę, służyli

Módl się więcej na temat nauki, polegaj na Duchu Świętym

1. Zapisz tytuł 
oraz imię i 
nazwisko mówcy.

2. Zapisuj w 
trakcie zajęć 
kluczowe punkty 
na większej części 
kartki. Używaj 
prostych zwrotów.

3. Zaraz po 
zajęciach, 
podsumuj swoje 
notatki w tym 
miejscu.

4. Zdecyduj, co 
jest najważniejsze 
do zapamiętania i 
zrobienia.

Pan pragnie, abym 
zdobywał wiedzę; 
pomoże mi Jego 
łaska

Nauka pozwala mi 
służyć

Prawdziwe życie 
to życie wieczne!

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się o tym, jak robić dobre notatki?

 Przećwicz: Niech jeden z członków grupy przeczyta artykuł „Nauka i święci 
w dniach ostatnich” na stronie 95. Słuchaj i rób notatki poniżej:
 1. U góry zapisz tytuł, imię i nazwisko mówcy oraz datę.
 2. Słuchając, zapisz kluczowe punkty po prawej stronie.
 3. Kiedy skończysz czytać, w ciągu dwóch minut podsumuj 

artykuł po lewej stronie.
 4. Na dole zapisz to, co chcesz zmienić na lepsze.

 Przedyskutuj: Porównaj swoje notatki z notatkami innych członków grupy. 
Czy zrobiłeś dobre notatki? W jaki sposób możesz powtarzać to 
ćwiczenie, żeby rozwinąć dobre nawyki?

 Przeczytaj: Pamiętajmy poniższe kroki, które pomogą nam zapisać to, czego 
się uczymy:
• Podziel stronę linią; wykonaj poszczególne kroki.
• Zapisz główne tematy; szczegóły dopiszesz później.
• Powiąż nowe informacje z czymś, co już wiesz. 

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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JAK MAM ZAPAMIĘTAĆ TO, CZEGO SIĘ UCZĘ?
 Przeczytaj: Jeśli będziemy godni, Duch Święty „przypomni [nam] wszystko” 

(Ew. Jana 14:26). Możemy także zwiększyć ilość zapamiętanych 
informacji, powtarzając materiał w konkretnych odstępach czasu. 
Naukowcy udowodnili, że jesteśmy w stanie zapamiętać prawie 
wszystko, czego się uczymy, jeśli będziemy trzymać się następują-
cego wzoru:

Nowe 
informacje

1 godzina 
później 1 dzień później 1 tydzień 

później
1 miesiąc 
później

Przeczytaj mate-
riał lub wysłuchaj 
nowych informacji 
na zajęciach i rób 
notatki

Poświęć 10 minut 
na przejrzenie 
notatek

Poświęć 10 minut 
na ponowne przej-
rzenie notatek i 
podsumuj je

Poświęć 10 minut 
na ponowne przej-
rzenie notatek

Poświęć 10 minut 
na ponowne przej-
rzenie notatek i 
powinieneś zapa-
miętać materiał!

 Przedyskutuj: W jaki sposób możesz zmienić swoje nawyki i grafik, żeby powta-
rzać materiał w ten sposób? Czy to zrobisz?

JAK MAM AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH?
 Przedyskutuj: Dlaczego tak ważne jest uczestnictwo w zajęciach w klasie lub 

grupie? Co pokazujesz nauczycielowi poprzez swoje zaangażo-
wanie?

 Przećwicz: Oceń swój poziom zaangażowania, odpowiadając na następujące 
pytania:

Oznacz znakiem „x” jedno z czterech stwierdzeń, żeby zobaczyć, jak radzisz sobie w każdej kategorii.

Jestem przygotowany do zajęć grupy poznającej zasady samo-
wystarczalności. Odpowiadam na pytania i często zabieram głos.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Jestem przygotowany do zajęć w szkole. Robię, co do mnie 
należy, odpowiadam na pytania i wykonuję wszystkie zadania.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Próbuję pomóc członkom grupy lub klasy, aktywnie ucząc się i 
pracując z nimi.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Codziennie się uczę, planuję mój czas i trzymam się grafiku, 
wykonuję zadania na czas.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Staram się pomóc nauczycielowi lub koordynatorowi, słuchając i 
robiąc więcej, niż tego ode mnie oczekuje.

Nigdy Czasami Często Zawsze

 Przedyskutuj: W jaki sposób masz zamiar się codziennie jeszcze bardziej aktyw-
nie angażować?

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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JAK MAM SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE NA EGZAMINACH?
 Przeczytaj: Egzaminy mogą być trudne, ale są konieczne, żebyśmy mogli 

pokazać, na ile opanowaliśmy materiał. Sprawdzają, jak odpowie-
dzialnie podchodzimy do nauki — co jest pomocne, jeśli chcemy 
odnieść sukces!

 Przedyskutuj: Omówcie w grupie odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Co robisz, żeby skutecznie radzić sobie na egzaminach?
 2. Czego obawiasz się przed egzaminem? Jak sobie z tym radzisz?
 3. W jaki sposób możesz lepiej przygotowywać się do 

egzaminów?

 Przeczytaj: Oto kilka innych pomysłów dotyczących tego, jak lepiej radzić 
sobie na egzaminach:
• Módl się z wiarą! Pomódl się, zanim zaczniesz się uczyć i przed 

egzaminem.
• Skrupulatnie się przygotuj, sprawdź swoją wiedzę przed egza-

minem.
• Zarządzaj swoim czasem w trakcie egzaminu; na początku 

sprawdź, ile czasu możesz poświęcić na każde pytanie lub 
zagadnienie.

• Dokładnie dwukrotnie przeczytaj instrukcje: o co tak naprawdę 
chodzi?

• Najpierw odpowiedz na najłatwiejsze pytania, żeby nabrać 
pewności siebie, potem wróć do pozostałych.

• Zapytaj, czy za błędne odpowiedzi będą odejmowane punkty; 
jeśli nie, możesz zgadywać.

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZEGO OCZEKUJE NAUCZYCIEL?
 Przedyskutuj: Dlaczego warto wiedzieć, jakie są oczekiwania nauczyciela i speł-

niać je?

 Przećwicz: Odwróć się do innego członka grupy. Jeden z was będzie nauczy-
cielem, a drugi studentem. Student będzie zadawał nauczycielowi 
poniższe pytania. Nauczyciel może wymyślić odpowiedzi. Następ-
nie zamieńcie się rolami i spróbujcie jeszcze raz.
 1. Jak mogę odnieść sukces na zajęciach?
 2. Czego mamy się nauczyć i co robić?
 3. W jaki sposób będziemy sprawdzani?
 4. Co ma dla pana największe znaczenie? Zabieranie głosu, 

szybkość odpowiedzi, przygotowanie? Czy coś jeszcze?

 Przedyskutuj: Skoro już to przećwiczyłeś, czy możesz zadać te pytania swoim 
prawdziwym nauczycielom? Kiedy to zrobisz?

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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„Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, 
a drzwi zostaną wam 
otwarte”.
3 NEFI 14:7

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas:  Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz:  Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Nauczę rodzinę lub przyjaciół, jak zdobywać wiedzę poprzez wiarę.

Będę codziennie ćwiczyć kluczowe zagadnienia o tym, jak zdobywać 
 wiedzę poprzez naukę na zajęciach w klasie.

Jeśli potrzebuję pożyczki NFE, będę pracować nad wypełnieniem wniosku.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W odpowiednich miejscach napisz „Tak” lub 
„Nie” lub odnotuj, ile razy wykonałeś swoje zobowiązanie.

Nauczałem 
rodzinę lub 
przyjaciół, 

jak uczyć się 
w oparciu 

o wiarę 
(Tak/Nie)

 Przećwiczyłem 
wszystkie 
 kluczowe 

pojęcia o tym, 
jak  zdobywać 

wiedzę poprzez 
naukę na 

 zajęciach w 
klasie  

(Tak/Nie)

Jeśli potrzebuję 
pożyczki NFE, 

pracowałem nad 
wypełnieniem 

wniosku 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Podczas naszego następnego spotkania ponownie dokonamy 
oceny poziomu naszej samowystarczalności, żeby zobaczyć, czy 
stajemy się bardziej samowystarczalni. Będziecie musieli przy-
nieść ze sobą broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora w trakcie 
prezentacji zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego 
spotkania. ( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora 
zasady z broszury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane 
na stronie 17. i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesłanie 
swoich pomysłów, 
komentarzy, sugestii 
oraz opisu doświadczeń 
na adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatora:
Na następne spo-
tkanie przynieś 
pięć dodatkowych 
egzemplarzy broszury 
Moja ścieżka do 
samowystarczalności.

5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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ZDAWANIE SPRAWOZDANIA Z POSTĘPÓW
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

KOORDYNATOR: Zdamy teraz sprawoz-
danie z naszych postępów. Czy możemy 
zacząć od ciebie, Robercie?
ROBERT: Dobrze. Pierwsze pytanie to: 
„Dlaczego chcę stać się bardziej samowy-
starczalny?”. No cóż, znacie moją sytuację 
— rodzina powiększa się i mamy mnóstwo 
obowiązków — więc potrzebuję dobrej 
pracy. Bardzo chcę być samowystarczalny, 
żebym mógł zapewnić byt rodzinie i lepiej 
służyć w moim powołaniu.
ROBERT: Następna pozycja to: „Jakiej 
wysokości zarobków potrzebuję?”. Zrobie-
nie budżetu było dla nas bardzo dobrym 
pomysłem. Potrzebujemy nieco więcej niż 
dwa razy tyle, ile obecnie zarabiamy. I to 
jest w porządku. Wszystko się ułoży.
ROBERT: Następne: „Jaki rodzaj przy-
szłej pracy zapewni mi takie zarobki?”. 
Czujemy się dobrze z pomysłem pracy w 
tłumaczeniach. Znam teraz dwa języki i 
praca ma nienormowany czas.
MEKALA: Czy znajduje się na preferowa-
nej liście zawodów?
ROBERT: Tak, jest na liście. Jest na nią 
duże zapotrzebowanie i rynek szybko się 
rozwija.
ROBERT: Dobrze. „Jakiego potrzebuję 
szkolenia?” Muszę zwiększyć moje umie-
jętności językowe. Ponadto muszę również 
zdobyć umiejętności w zakresie technologii 
i biznesu. Dowiedziałem się także, że aby 
dostać pracę muszę skończyć praktyki.
KWAME: I znalazłeś szkołę, która ci to 
wszystko zapewni?
ROBERT: Tak! Zarówno program naucza-
nia jak i szkoła znajdują się na preferowa-
nej liście szkół i programów. Mam nadzieję 
dostać się na zaawansowany program tłu-

maczenia na uczelni Lingua Celeri. Jest po 
nim łatwo znaleźć pracę, a szkoła zapew-
nia dobre praktyki i ma dobre koneksje.
JANYA: Ile czasu zajmuje ukończenie 
programu i jakie są jego koszty?
ROBERT: To dwuletni program, w który 
wliczone są już praktyki. Na zajęcia mogę 
zwykle uczęszczać wieczorami, więc nadal 
mogę służyć w moim powołaniu. Stać nas na 
opłacenie około połowy kosztów, a na drugą 
połowę będę potrzebować pożyczki NFE.
KOORDYNATOR: To brzmi dobrze, 
Robercie. Czy masz jakieś pytania lub 
obawy?
ROBERT: Martwimy się z żoną, że nie 
będziemy mogli spędzać wiele czasu z 
rodziną, szczególnie ze względu na moje 
powołanie w Kościele. Ale powiedzieliśmy 
o tym dzieciom i wszyscy okazują nam 
wiele wsparcia. Tego rodzaju praca może 
trzykrotnie zwiększyć moje zarobki.
KOORDYNATOR: To wspaniałe sprawoz-
danie. Czy macie dla Roberta jakieś uwagi 
albo rady?
JANYA: Czy szkoła ma dobre połączenie 
komunikacyjne i czy zaplanowałeś, jak 
pokryjesz koszty dojazdu?
ROBERT: Będę musiał jeździć codziennie 
dwoma autobusami, i jeszcze tego nie roz-
planowałem. Także dziękuję za radę.
KWAME: Myślę, że będziesz dobrym tłu-
maczem. Masz sprawny umysł i ładnie się 
wypowiadasz. Czy będziesz mógł pracować 
jako tłumacz już w trakcie programu, żeby 
zdobyć doświadczenie?
ROBERT: To świetny pomysł. Czy ktoś z 
was zna jakieś osoby kontaktowe?

Wróć na stronę 82.

Zasoby
5: Jak mam odnieść sukces w szkole?
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WYKSZTAŁCENIE JEST KLUCZEM DO MOŻLIWOŚCI
Po kolei przeczytajcie poniższe akapity.

Thomas S. Monson
„Namawiam was, abyście [zdobywali] wykształcenie i [uczyli] się umiejętności, na 
które jest zapotrzebowanie tak, abyście […] [byli przygotowani] do pracy. Jeśli będzie-
cie studiować i uczyć się, wasze talenty się rozwiną. Będziecie [mogli] lepiej pomagać 
swoim dzieciom w nauce, a wy [sami] będziecie [mieli] spokój umysłu, wiedząc, iż 
jesteście [przygotowani]” („Bądź wzorem”, Ensign, listopad 2001, str. 99).

Gordon B. Hinckley
„Już teraz zaplanujcie, że uzyskacie tyle wykształcenia, ile się da, a potem pracujcie 
nad wykonaniem tego planu […]. Kultywujcie dalekowzroczną wizję swojego życia” 
(„Four B’s for Boys”, Ensign, listopad 1981, str. 40).

Nauki i Przymierza 130:18
„Jakąkolwiek zasadę inteligencji osiągniemy w tym życiu, powstanie ona z nami 
podczas zmartwychwstania”.

Nauki i Przymierza 88:78–80
„Uczcie się pilnie, a łaska moja będzie wam towarzyszyć, abyście mogli być pouczeni 
doskonalej […] o rzeczach tak w niebie jak i na ziemi, i pod ziemią; rzeczach, co 
były, co są, rzeczach, co muszą wkrótce nastać […]. Abyście byli przygotowani we 
wszystkim, kiedy was ponownie poślę, abyście rozwinęli powołanie, do którego was 
powołałem”.

Wróć na stronę 84.
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PRAWDZIWE ŻYCIOWE WYKSZTAŁCENIE
Niech jeden z członków grupy przeczyta na głos poniższy tekst, a reszta niech 
śledzi notatki na stronie 85.

HENRY B. EYRING
Nawrócenie na ewangelię Jezusa Chrystusa 
powoduje pragnienie zdobywania wiedzy 
[…]. To naturalny owoc życia według 
ewangelii Jezusa Chrystusa […]. Jeśli 
będziemy ciągle szukać wiedzy, żeby lepiej 
służyć Bogu i Jego dzieciom, będzie to wiel-
kiej wartości błogosławieństwem […].
Pan i Jego Kościół zawsze zachęcał do 
zdobywania wykształcenia, aby zwiększyć 
naszą zdolność służenia Jemu i [Jego] 
dzieciom. Niezależnie od naszych talentów 
ma On dla każdego z nas plan służby do 
wykonania. A jej solidnemu wypełnieniu 
zawsze towarzyszy ciągłe — nie tylko 
jednorazowe lub okresowe — zdobywanie 
wiedzy […].
Poprzez modlitwę, post i ciężką pracę 
— popartymi motywacją, by Mu słu-
żyć — możemy oczekiwać, że otoczy On 
nas Swoją łaską […]. Oznacza [to], że 
będziemy szybciej się uczyć i rozwiniemy 
umiejętności ponad to, co udałoby nam się 
osiągnąć jedynie dzięki naszym natural-
nym zdolnościom bez Jego pomocy […].
Naszym najważniejszym priorytetem 
powinna być nauka duchowa […]. Powin-
niście być zainteresowani wykształceniem 
nie tylko na to doczesne życie, ale na życie 
wieczne. Kiedy wyraźnie dostrzeżecie ten 
rzeczywisty stan rzeczy, na pierwszym 

miejscu postawicie naukę duchową, ale 
nie będziecie lekceważyć wykształcenia 
doczesnego. De facto, będziecie bardziej 
przykładać się do swojego doczesnego 
wykształcenia, niż gdybyście nie mieli tej 
duchowej wizji […].
Pan wie zarówno, do czego będzie was 
potrzebował, jak i czego będziecie musieli 
się nauczyć, żeby to wykonać. Możecie być 
pewni, że przygotował dla was okazje do 
nauki […].
Naszemu wykształceniu nigdy nie może 
być końca […]. Prawdziwe życie, do któ-
rego się przygotowujemy, to życie wieczne 
[…]. Wierzymy, że Bóg, nasz Ojciec Nie-
bieski, pragnie, żebyśmy wiedli takie życie, 
jak On. Wszelka prawda, jaką uda nam 
się poznać w trakcie tego życia, powsta-
nie z nami podczas Zmartwychwstania. 
Wszystko, czego się nauczymy, spotęguje 
naszą zdolność do służby […].
Modlę się, żebyście czuli dług wdzięczności 
wobec Nauczyciela- Mistrza, wobec naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Modlę się, 
żebyście mieli poczucie wielkiej służby, 
jakiej kochający Ojciec Niebieski oczekuje 
od was wobec Jego dzieci i że będziecie 
dostrzegać okazje do nauki, jakie dla was 
przygotował. („Real- Life Education”, New 
Era, kwiecień 2009, str. 2–8).

Wróć na stronę 85.
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NAUKA I ŚWIĘCI W DNIACH OSTATNICH
Niech jeden z członków grupy przeczyta na głos poniższy tekst, a reszta grupy 
niech ćwiczy robienie notatek na stronie 86.

DALLIN H. OAKS I KRISTEN M. OAKS
Jako święci w dniach ostatnich wierzymy 
w edukację […]. Nasze przekonania 
religijne uczą nas, że powinniśmy szukać 
nauki przez Ducha i że powierzono nam 
szafarstwo, byśmy używali naszej wiedzy 
dla korzyści ludzkości […]. Duch [Ojca 
Niebieskiego] może nami pokierować i 
pomnożyć nasze wysiłki dotyczące zdo-
bywania wiedzy oraz spotęgować naszą 
zdolność do przyswajania prawdy […].
Nasze wysiłki dotyczące zdobywania 
wiedzy muszą być połączone z osobistą 
godnością, abyśmy mogli otrzymać prze-
wodnictwo Ducha Świętego […]. Grzech 
wypędza Ducha Pana, a kiedy ma to miej-
sce, to szczególne oświecenie Ducha znika i 
światło nauki przygasa […].
Mamy obietnicę, że jeśli nasze oko zwró-
cone jest jedynie na chwałę Bożą, co obej-
muje osobistą godność, nasze „ciała będą 
wypełnione światłem, i nie będzie w nas 
ciemności; a to ciało, co jest wypełnione 
światłem, pojmuje wszystkie sprawy” (NiP 
88:67). […].
Dlatego pokuta, która może nas oczyścić 
z grzechu dzięki zadość czyniącej ofierze 
Jezusa Chrystusa, jest niezbędnym krokiem 
na ścieżce nauki dla wszystkich, którzy 
szukają światła i prawdy poprzez naucza-
jącą moc Ducha Świętego […].
Dokonując wyborów co do naszego 
wykształcenia, przygotowujcie się do zara-
biania na siebie i na tych, którzy mogą 
stać się od nas zależni. Konieczne jest 
posiadanie poszukiwanych umiejętności. 
Wykształcenie jest obowiązkiem, który 

zapewnia nam osobiste bezpieczeństwo i 
dobrobyt.
Nasz Ojciec Niebieski oczekuje od nas, 
że będziemy używać naszej wolnej woli 
i natchnienia do wejrzenia w siebie i 
przyjrzenia się naszym zdolnościom oraz 
do podjęcia decyzji względem tego, jaki 
powinniśmy objąć kurs w kwestii naszego 
wykształcenia […]. Czytajcie swoje bło-
gosławieństwo patriarchalne, rozważajcie 
swoje naturalne zdolności i talenty, i krocz-
cie naprzód. Podejmijcie pierwszy krok, a 
drzwi otworzą się […]. Pan „współdziała 
we wszystkim ku [naszemu dobru]” (List 
do Rzymian 8:28) […].
Być może trudno będzie nam osiągnąć 
nasze cele, ale nasze zmagania mogą 
przydać tyle wzrostu, ile nauki. Mocne 
strony, które wyrobimy w sobie przezwycię-
żając wyzwania, będą nam towarzyszyć w 
czekającej nas wieczności […].
Co najważniejsze, mamy obowiązek kon-
tynuować nasze duchowe wykształcenie 
poprzez studiowanie pism świętych i litera-
tury kościelnej oraz uczęszczanie do kościoła 
i do świątyni. Napawanie się słowami życia 
wzbogaci nas, pomnoży naszą zdolność do 
nauczania tych, których kochamy, i przygo-
tuje nas do życia wiecznego.
Ostatecznym celem wykształcenia jest 
uczynienie nas lepszymi rodzicami i słu-
gami w królestwie […]. Wykształcenie jest 
darem od Boga; jest kamieniem węgiel-
nym naszej religii, kiedy używamy go dla 
korzyści bliźnich. („Learning and Latter- 
day Saints”, Liahona, kwiecień 2009, str. 
26–31).

Wróć na stronę 86.
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DLA KOORDYNATORA
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami 
grupy lub wyślij im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na 
spotkanie 10 minut przed czasem, żeby złożyć sprawozda-
nie ze swoich zobowiązań.

• Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja 
ścieżka do samowystarczalności.

• Podczas kolejnych sześciu spotkań będziemy korzystać z 
podręcznika Poszukiwanie pracy. Na dzisiejsze spotkanie 
przynieś kilka jego egzemplarzy, żeby członkowie grupy 
mogli zobaczyć, jak wygląda.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

Imię 
członka 

grupy

Nauczałem 
rodzinę lub 
przyjaciół, 

jak uczyć się 
przez wiarę 

(Tak/Nie)

 Przećwiczyłem 
wszystkie 

 kluczowe pojęcia 
o tym, jak zdoby-
wać wiedzę przez 

naukę na zaję-
ciach w szkole  

(Tak/Nie)

Jeśli potrzebuję 
pożyczki NFE, 

pracowałem nad 
wypełnieniem 

wniosku  
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria T T N T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 6. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

Poszukiwanie
pracy

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przećwicz: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną osoby, 
które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Oklaski).

 Przeczytaj: A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy dążyć do dotrzyma-
nia wszystkich naszych zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych 
nawyków, który posiadają osoby samowystarczalne. Powtórzmy 
wspólnie nasze myśli przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15
Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się, starając się dotrzymać swoich zobowiązań w 
tym tygodniu? Czy potrzebujesz pomocy grupy?

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?

SPRAWOZDANIE
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W JAKI SPOSÓB MAM PRZYGOTOWAĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak zdobywać wiedzę 
przez wiarę, jak i przez naukę w szkole. W tym tygodniu skupimy 
się na tym, jak przygotowywać się poza szkołą.

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 TYDZIEŃ 6
Jaki rodzaj pracy 
pomoże mi stać 
się samowystar-
czalnym?

Jakie wykształ-
cenie kwalifi-
kuje mnie do 
zdobycia pracy?

W jaki sposób 
pokryję koszty 
wykształcenia?

Czy powinienem 
złożyć wniosek o 
udzielenie pożyczki 
z Nieustającego 
Funduszu Eduka-
cyjnego?

Jak mam 
odnieść sukces 
w szkole?

Jak mam 
odnieść sukces 
poza szkołą?

 Przeczytaj: W tym tygodniu znajdziemy odpowiedzi na następujące pytanie 
i wykonamy poniższe zadanie:

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak mam odnieść sukces 
poza szkołą?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Zwiększyć moje duchowe 
przygotowanie i udoskonalić umiejętności oraz nawyki, 
które pomogą mi skutecznie się uczyć, takie jak współ-
praca z innymi ludźmi i wykonywanie zadań.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?

NAUKA
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„Wy i ja jesteśmy tutaj 
na ziemi, aby przygo-
tować się do wiecz-
ności, aby nauczyć 
się zdobywać wiedzę, 
aby nauczyć się rzeczy, 
które mają znaczenie 
doczesne i są nie-
zbędne na wieczność, 
i aby pomóc bliźnim 
nabyć mądrości i 
poznać prawdę [zob. 
NiP 97:1]”.
DAVID A. BEDNAR, 

„Learning to Love 
Learning”, Ensign, luty 
2010, str. 27

W JAKI SPOSÓB MAM PRZYGOTOWAĆ SIĘ DUCHOWO?
 Przeczytaj: Starając się uzyskać wykształcenie, znajdujemy się w bar-

dzo dobrej sytuacji. Możemy słuchać Ducha Świętego, który 
zna wszelką prawdę! Musimy codziennie przygotowywać się 
duchowo, nawet jeśli jesteśmy bardzo zajęci. Duch pomoże nam 
wówczas szybciej się uczyć i lepiej zapamiętać materiał.

 Obejrzyj: „Spiritually Prepared” [Duchowo przygotowani] ( Jeśli nie masz 
dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 112).

 Przedyskutuj: Co kwalifikuje nas, żebyśmy mogli uzyskać przewodnictwo 
Ducha? W jaki sposób Duch pomoże nam się uczyć?

 Przeczytaj: Oto kilka elementów duchowego przygotowania:
• Módl się rano i wieczorem; módl się, zanim zaczniesz i kiedy 

skończysz się uczyć; proś Ojca Niebieskiego, żeby pobłogosła-
wił twój umysł i wysiłki.

• Codziennie czytaj pisma święte.
• Przestrzegaj przykazań; bądź czysty i bez skazy.
• Służ bliźnim; pomagaj im uczyć się razem z tobą.

 Przećwicz: W poniższej tabeli wypisane są zasady, które pomogą ci przygoto-
wać się duchowo i odnieść sukces w nauce.
Zastanów się, jak sobie radzisz w następujących kwestiach. 
Napisz, jak możesz dokonać zmian na lepsze.

Czuję, że Duch mi pomaga i działa przeze mnie.

Moje pragnienie, miłość i zdolność do zdobywania wie-
dzy rosną.

Jestem posłuszny Bożym przykazaniom i stosuję zasady 
skutecznego zdobywania wiedzy.

Codziennie się uczę, planuję mój czas i trzymam się 
planu, wykonuję zadania na czas.

Rozwijam Chrystusowe cechy charakteru i pomagam w 
tym bliźnim.

 Przedyskutuj: Do czego możemy się wszyscy zobowiązać, żeby lepiej przygoto-
wywać się duchowo? W jaki sposób będziemy sobie wzajemnie 
pomagać dotrzymać tych zobowiązań?

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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JAK MAM PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ?
 Przeczytaj: Oto cztery klucze do sukcesu, kiedy przygotowujemy się poza 

szkołą. Omówimy każdy z nich.

Planuj skuteczne 
 zdobywanie wiedzy

Współpracuj i ucz się 
z innymi ludźmi

Czytaj, żeby  zrozumieć 
i zapamiętać Wykonuj zadania na czas

Zdobywanie wie-
dzy przez naukę: 

poza szkołą

JAK MAM PLANOWAĆ SKUTECZNE ZDOBYWANIE 
WIEDZY?
 Przedyskutuj: Dlaczego ważne jest, żeby zaplanować, gdzie i kiedy będziesz się 

uczyć? Dlaczego ważne jest uważne zarządzanie czasem?

 Przećwicz: Dołącz do innego członka grupy. Wspólnie zdecydujcie, gdzie i 
kiedy będziecie się uczyć po rozpoczęciu szkoły?
 1. Czy będziesz miał codziennie ciche i uporządkowane miejsce 

to nauki? Gdzie będziesz się uczyć?  
 2. Czy możesz zaplanować, że będziesz się codziennie uczyć o tej 

samej porze?

pon   wt   śr   

czw   pt   sob   

 Przećwicz: Wspólnie z innym członkiem grupy wypisz, co może ci przeszka-
dzać w codziennej nauce. Zawczasu zdecydujcie, jak możecie 
rozwiązać te sytuacje.

CO MOŻE MI  PRZESZKADZAĆ 
W NAUCE? JAK ROZWIĄŻĘ TĘ SYTUACJĘ?

Głośni sąsiedzi Grzecznie poproś ich, aby zachowywali się ciszej od 
15:00 do 17:00

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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JAK MAM PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ?
 Przeczytaj: Niektórzy ludzie skutecznie uczą się w grupach. Doskonałym przy-

kładem jest nasza grupa poznająca zasady samowystarczalności!

 Przedyskutuj: Co sprawia, że nasza grupa jest takim dobrym miejscem do 
nauki? W jaki sposób nasza grupa pomaga ci działać i być odpo-
wiedzialnym?

 Przeczytaj: Kiedy uczymy się w szkole, jesteśmy zwykle otoczeni innymi 
ludźmi, którzy również starają się zdobywać wiedzę. Jeśli znaj-
dziemy odpowiednie osoby do współpracy, będziemy mogli sobie 
wzajemnie pomagać.

 Przedyskutuj: Omów poniższe klucze do sukcesu w skutecznej nauce w gru-
pach. Opowiedz o sytuacji, w której bardzo pomogła ci nauka w 
grupie. Opowiedz o sytuacji, w której nauka w grupie niewiele ci 
pomogła. Na czym polegała różnica?
• Znajdź najlepszych studentów do współpracy — szczególnie 

tych, którzy są tak samo zdeterminowani jak ty.
• Ustalcie, kiedy będziecie się regularnie spotykać na wspólną 

naukę.
• Na początku każdego spotkania wyznaczcie sobie konkretny cel.
• Na końcu spotkania dokonajcie zobowiązań — co każdy z was 

zrobi i kiedy?
• Dobrze się bawcie, ale skupiajcie się na nauce.
• Bądź przygotowany i wykonuj swoją część. Pomagaj członkom 

grupy w nauce. Ucz się od innych wszystkiego, czego tylko 
możesz.

 Przećwicz: W jaki sposób będziesz korzystać z nauki w grupie, żeby zwięk-
szyć swoją skuteczność zdobywania wiedzy? Zapisz swoje pomy-
sły, a następnie wprowadź je w życie.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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JAK MAM ZROZUMIEĆ I ZAPAMIĘTAĆ CZYTANY 
MATERIAŁ?
 Przeczytaj: W szkole będziesz prawdopodobnie dużo czytać. Jest wiele sposo-

bów na zrozumienie i zapamiętanie tego, o czym czytamy.

 Przedyskutuj: Omów kroki, które pomogą ci zrozumieć, zapamiętać i zastoso-
wać czytany materiał.
 1. Módl się. Proś, żeby Duch pomógł ci zrozumieć i zapamiętać 

materiał.
 2. Przygotuj konspekt. Zapisz główne tematy, o których czytasz. 

Następnie dopisz dodatkowe idee, fakty i dane. Ponownie 
przejrzyj notatki tego samego dnia, a następnie tydzień i 
miesiąc później.

 3. Jeśli kupiłeś podręcznik, podkreśl lub zaznacz kluczowe słowa i 
nowe słownictwo; zapisuj definicje na marginesach.

 4. Rób notatki na marginesach; opisuj związki i procesy; łącz 
nowe informacje z posiadaną wiedzą.

 5. Sprawdzaj wiedzę, zadając sobie pytania; zastanów się, jak 
możesz użyć i zastosować nowe informacje.

 Przećwicz: Przyjrzyjcie się w grupie poniższemu artykułowi. W jaki sposób 
student użył wszystkich powyższych metod? Przejrzyj konspekt, 
który student przygotował sobie do nauki na następnej stronie. 
Czego się dowiadujesz o skutecznym czytaniu?

TRZY ZASADY WYBORU
Prezydent Thomas S. Monson
Ostatnio zastanawiałem się nad wyborami i ich konsekwencjami […]. Kiedy zastana-
wiałem się nad różnorodnymi aspektami wyboru, podzieliłem je na trzy kategorie: po 
pierwsze prawo do wyboru; po drugie odpowiedzialność za wybór; i po trzecie, skutki 
wyborów […].
Jako pierwszą wspomniałem zasadę prawa do wyboru. Jestem bardzo wdzięczny kocha-
jącemu Ojcu Niebieskiemu za to, że dał nam dar wolnej woli, czyli prawo wyboru […]. 
Wiemy, że mieliśmy wolną wolę przed powstaniem tego świata […]. My, którzy wybra-
liśmy plan Zbawiciela, wiedzieliśmy, że wyruszymy w ryzykowną, niebezpieczną podróż, 
ponieważ chodzimy ścieżkami świata, a grzech i potknięcia odcinają nas od naszego 
Ojca. Jednakże Jednorodzony w Duchu zaofiarował Siebie jako ofiarę zadość czyniącą 
za grzechy wszystkich ludzi […]. Bez względu na ograniczenia i warunki, w jakich się 
znajdziemy, zawsze będziemy mieć prawo do wyboru.

Modlitwa: czuję, że 
potrzebowałem to 
usłyszeć.

„Wolna wola” to 
prawo do wyboru.

Zadośćuczynienie 
może naprawić 
złe decyzje, jeśli 
odpokutuję.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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TRZY ZASADY WYBORU (CIĄG DALSZY)
Następnie, wraz z prawem do wyboru idzie odpowiedzialność za wybór. Nasz Ojciec 
Niebieski nie wyprawił nas w naszą wieczną podróż, nie wyposażywszy nas w środki, 
dzięki którym moglibyśmy otrzymać dane przez Boga wskazówki, które pomogą nam w 
bezpiecznym powrocie po zakończeniu życia doczesnego. Mówię o modlitwie. Mówię 
też o podszeptach cichego głosu, który jest w każdym z nas, i nie pomijam pism świę-
tych, spisanych przez żeglarzy, którzy pomyślnie płynęli przez morza, które i my musimy 
przebyć […]. Decyzje naprawdę mają wpływ na nasz los […].
Na koniec […] powiem o skutkach wyborów. Wszystkie nasze wybory niosą ze sobą 
konsekwencje […]. Posiadacie szlachetne pierworództwo. Życie wieczne w królestwie 
Ojca jest waszym celem. Takiego celu nie osiąga się po jednej wspaniałej próbie; jest on 
wynikiem prawości trwającej przez całe życie, nagromadzenia mądrych decyzji […].
Obyśmy byli napełnieni wdzięcznością za prawo do dokonywania wyborów, przyjęli 
odpowiedzialność za wybory i zawsze byli świadomi ich skutków […]. Jesteśmy zaan-
gażowani w pracę Pana Jezusa Chrystusa. My, podobnie jak osoby w dawnych czasach, 
odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie. Jesteśmy zaangażowani w Jego sprawę. (Ensign 
lub Liahona, listopad 2010, str. 67–70).

PRZESTUDIUJ KONSPEKT (W DZIENNIKU DO STUDIOWANIA)

 1. Prawo do wyboru

Posiadamy prawo do wyboru; Pan daje nam wybór

 2. Odpowiedzialność za wybór

 3. Skutki wyborów

Osiągać cele, zawsze dokonując dobrych wyborów

 4. Należy dokonywać dobrych wyborów, ważne w życiu

Muszę uważniej 
słuchać, kiedy się 
modlę.

Nauczyłem się tego 
na misji.

Jaki to ma związek 
z celami, które sobie 
postawiłem?

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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 Przećwicz: Przejdź na stronę 113 i przeczytaj artykuł „Zdobywanie wiedzy 
poprzez wiarę”. Usilnie staraj się zrozumieć i zapamiętać materiał. 
Wykonaj wszystkie pięć kroków ze strony 104.
Nie zaglądając do artykułu, odpowiedz na poniższe pytania na 
temat tego, co przeczytałeś. Czy starałeś się czytać ze zrozumie-
niem i zapamiętać materiał?
 1. Co musimy robić, żeby szukać wiedzy przez wiarę?

 
 2. Dlaczego ważne jest, żebyśmy wszyscy starali się zdobywać 

wiedzę przez wiarę?

 
 3. W jaki sposób Józef Smith pokazał, że pragnie uczyć się przez 

wiarę?

 
 Przedyskutuj: W jaki sposób będziesz używać tych pięciu kroków zdobywania 

wiedzy, żeby lepiej zapamiętać materiał?

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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JAK MAM WYKONYWAĆ ZADANIA?
 Przeczytaj: W jaki sposób możemy zrozumieć i wykonywać zadania na czas? 

W jaki sposób mamy dać z siebie wszystko? Na te pytania musi 
odpowiedzieć sobie każdy student.

 Przedyskutuj: Co zrobiłeś, żeby zrozumieć polecenia? Co pomogło ci dobrze i 
na czas wypełnić zadania?

 Przeczytaj: Warto pamiętać, że dobry początek prowadzi zwykle do dobrego 
zakończenia. Kiedy dostajemy zadanie do wykonania, najlepiej je 
rozplanować i wcześnie się do niego zabrać!

 Przećwicz: Sprawdź, jak ci idzie, wykonując poniższe ćwiczenie. Oznacz zna-
kiem „x” jedno z czterech stwierdzeń przy każdym rzędzie, żeby 
zobaczyć, jak radzisz sobie w poszczególnych kategoriach. Powta-
rzaj to ćwiczenie co kilka tygodni, żeby dokonywać postępów.

Zadaję pytania, żeby dobrze zrozumieć polecenie.
Nigdy Czasami Często Zawsze

Kiedy dostaję zadanie lub projekt do wykonania, zaznaczam 
w kalendarzu termin i planuję, jak mam zamiar je wykonać.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Upewniam się, że wiem, za co będę oceniany i uczę się oraz 
robię wszystko, co konieczne, żeby odnieść sukces.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Staram się wykonać powierzone mi zadania bez opóźnienia. 
Nie odkładam pracy na później.

Nigdy Czasami Często Zawsze

Jeśli mam taką możliwość, dzielę się moimi postępami z 
nauczycielem i, jeśli zachodzi taka potrzeba, proszę o pomoc 
przed upływem terminu.

Nigdy Czasami Często Zawsze

ZOBOWIĄZANIE I WYTRWAŁOŚĆ
 Przeczytaj: Czy jesteśmy zdeterminowani, żeby szukać wiedzy „przez naukę 

jak i przez wiarę” (NiP 88:118)? Czy jesteśmy zdeterminowani 
zawsze się starać i nigdy się nie poddawać?
Czy wierzymy, że Duch Święty może spotęgować nasze wysiłki, 
jeśli będziemy godni? Czy zdobywamy wiedzę, żebyśmy mogli iść 
i służyć?

 Przedyskutuj: W jaki sposób możemy pomóc sobie wzajemnie odnieść sukces?

 Przećwicz: W domu sprawdź na stronie 114, na ile jesteś przygotowany, żeby 
odnieść sukces.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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CZY STAJĘ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 15 minut.

 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, zarówno pod 
względem doczesnym, jak i duchowym. Zdobycie wykształcenia i 
pracy to jedynie część tego celu. Budowanie naszej wiary i wzrost 
duchowy to jego druga część.

 Przedyskutuj: Czy stałeś się bardziej samowystarczalny, ćwicząc i ucząc się zasad 
z broszury Moja podstawa?

 Przećwicz: Jak oceniasz dzisiaj swój własny poziom samowystarczalno-
ści i jej poziom w rodzinie? Otwórz broszurę Moja ścieżka do 
samowystarczalności na stronie z oceną poziomu samowystar-
czalności. Wykonaj polecenia. Przez trzy minuty zastanów 
się nad odpowiedziami na następujące pytania:
Czy jesteś teraz bardziej świadomy swoich wydatków? Czy 
możesz odpowiedzieć „często” lub „zawsze” na większą 
liczbę pytań? Czy lepiej czujesz się z kwotą, jaką ustaliłeś jako 
dochód na poziomie samowystarczalności? Czy zbliżasz się do 
osiągnięcia dochodów na poziomie samowystarczalności?

 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, 
zarówno pod względem doczesnym, jak i duchowym. Zdo-
bycie wykształcenia i pracy to jedynie część tego celu. Sta-
jemy się również bardziej samowystarczalni, kiedy żyjemy 
według zasad z broszury Moja podstawa i kiedy staramy się 
dostać lepszą pracę.
Na kolejnych sześciu spotkaniach będziemy nadal ćwiczyć 
zasady z broszury Moja podstawa. Dokończymy omawianie 
pozostałych zasad i wykonamy projekt końcowy.
Będziemy ćwiczyć szukanie lepszej pracy, korzystając z 
zeszytu ćwiczeń Poszukiwanie pracy.

Moja ścieżka do 
samowystarczalności

Poszukiwanie
pracy

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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„Ucz się o mnie i 
słuchaj mych słów; żyj 
w łagodności Ducha 
mojego, a doznasz 
spokoju we mnie”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
19:23

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz poniżej doznane odczucia.

  

  

  

  

  

 

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi pomysłami?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Nauczę rodzinę lub przyjaciół, jak należy się duchowo przygotować do 
zdobywania wiedzy.

Będę codziennie ćwiczyć kluczowe zagadnienia o tym, jak zdobywać 
wiedzę poprzez naukę poza szkołą.

Jeśli potrzebuję pożyczki NFE, dokończę wypełnianie wniosku.

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. Napisz „Tak” lub „Nie” w odpowiednim miejscu.

Nauczałem 
rodzinę lub 
przyjaciół, 
jak należy 

się duchowo 
przygotować 

do zdobywania 
wiedzy 

(Tak/Nie)

Przećwiczy-
łem wszystkie 

kluczowe 
pojęcia o tym, 
jak  zdobywać 

wiedzę 
poprzez naukę 
poza  zajęciami 

w klasie 
(Tak/Nie)

Jeśli 
potrzebuję 

pożyczki 
NFE, 

dokończyłem 
wypełnianie 

wniosku 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj także o zapisaniu osobistych wydatków na końcu bro-
szury Moja ścieżka do samowystarczalności.
Wybierz osobę, która będzie koordynatorem w trakcie prezentacji 
zasady z broszury Moja podstawa podczas następnego spotkania. 
( Jeśli nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z bro-
szury Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 17. 
i na wewnętrznej stronie okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.
Uwaga dla koordynatora: Na następne spotkanie przynieś po 
egzemplarzu zeszytu ćwiczeń Poszukiwanie pracy dla wszystkich 
członków grupy.
Rozpocznij następne spotkanie od pierwszej strony zeszytu ćwi-
czeń Poszukiwanie pracy. Mimo że według instrukcji powinieneś 
zacząć od przeczytania listu od Pierwszego Prezydium i pierwszej 
zasady z broszury Moja podstawa, rozpocznij od zasady 7. Podczas 
6 kolejnych spotkań omów pozostałe zasady z broszury Moja pod-
stawa i wykonaj projekt końcowy.
Pamiętaj, aby na 12. spotkaniu wypełnić kolejną ocenę samowy-
starczalności, która znajduje się na końcu broszury Moja ścieżka 
do samowystarczalności.

Uwaga dla 
koordynatora:
Po omówieniu wszyst-
kich 12 zasad z bro-
szury Moja podstawa, 
pamiętaj, żeby odno-
tować postępy grupy 
na stronie: srs. lds. org/ 
report, żeby jej człon-
kowie mogli otrzymać 
zaświadczenie z LDS 
Business College.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesłanie 
swoich pomysłów, 
komentarzy, sugestii 
oraz opisu doświadczeń 
na adres:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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PRZYGOTOWANI DUCHOWO
Po kolei przeczytajcie poniższe informacje.

JULIE B. BECK
Zdolność do zasłużenia, otrzymania i dzia-
łania na podstawie osobistego objawienia 
jest jedyną najważniejszą umiejętnością, 
jaką można osiągnąć w tym życiu. Zasłu-
żenie na towarzystwo Ducha Pana zaczyna 
się wraz z pragnieniem tego Ducha i 
wymaga pewnego stopnia godności.
Przestrzeganie przykazań, pokutowanie i 
odnawianie przymierzy zawartych podczas 
chrztu wiedzie do błogosławieństwa, jakim 
jest stałe towarzystwo Ducha Pana [zob. 
NiP 20:77]. Zawieranie i dotrzymywanie 
przymierzy świątynnych również dodaje 
życiu […] siły duchowej i mocy […].
Wiele odpowiedzi na trudne pytania 
można znaleźć, czytając pisma święte, 
ponieważ są one dodatkiem do objawienia 
[zob. 2 Nefi 32:3]. Spostrzeżenia wynie-
sione z pism świętych kumulują się z 
czasem, a więc ważne jest, by codziennie 
spędzać nad nimi nieco czasu.
Codzienna modlitwa jest również bardzo 
istotna dla posiadania Ducha Pana (zob. 
3 Nefi 19:24–33). Ci, którzy żarliwie szu-
kają pomocy poprzez modlitwę i studiowa-
nie pism świętych, często mają pod ręką 
papier i ołówek, by zapisywać wrażenia i 
pomysły.

Objawienie może przyjść godzina po 
godzinie i chwila po chwili, kiedy robimy 
to, co prawe […]. Osobiste objawienie daje 
nam zrozumienie, co należy robić każ-
dego dnia, by powiększyć wiarę i osobistą 
prawość, wzmocnić rodziny i domy oraz 
szukać tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy. Ponieważ osobiste objawienie jest 
stale odnawiającym się źródłem siły, jest 
możliwe, że poczujemy się, jakby zewsząd 
otaczała nas pomoc w trudnych chwilach.
Powiedziano nam, byśmy pokładali ufność 
co do tego, że Duch wiedzie nas „do spra-
wiedliwego postępowania, pokornego życia 
i sprawiedliwego osądu” (NiP 11:12). 
Powiedziano nam także, że ten Duch 
oświeci nasze umysły, napełni nasze dusze 
radością i pomoże nam poznać wszystko, 
co powinniśmy robić (zob. NiP 11:13–14).
Te obiecane osobiste objawienia przychodzą, 
gdy prosimy o nie, przygotowujemy się do 
otrzymania ich i kroczymy w wierze, ufając, 
że będą na nas wylane. („Na służebnice 
wyleję w owych dniach mojego Ducha”, 
Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 11).

Wróć na stronę 101.

Zasoby
6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?
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ZDOBYWANIE WIEDZY POPRZEZ WIARĘ
Przeczytaj to przesłanie samemu lub z innym członkiem grupy. Przeczytaj je i 
pozaznaczaj według wskazówek na stronie 104. Przejrzyj je ponownie później 
w ciągu dnia, za tydzień i za miesiąc. Jeśli tak postąpisz, zapamiętasz prawie 
wszystko, czego się nauczyłeś!

DAVID A. BEDNAR
Co to znaczy szukać wiedzy przez wiarę? 
[…].
Jako synowie i córki naszego Ojca Niebie-
skiego zostaliśmy pobłogosławieni darem 
wolnej woli […]. Jako osoby, które zdoby-
wają wiedzę, mamy działać i być wyko-
nawcami słowa. Czy staramy się zdobyć 
wiedzę przez wiarę, czy jedynie czekamy, 
aż ktoś nas nauczy i podlegamy działa-
niu? […]. Mamy się gorliwie angażować, 
prosząc, szukając i kołacząc [zob. 3 Nefi 
14:7] […].
Nauka przez wiarę wymaga duchowego, 
umysłowego i fizycznego wysiłku, nie 
przychodzi jedynie przez bierne słuchanie 
[…]. Nauka przez wiarę wymaga zarówno 
„serca [jak] i ochotnego umysłu” (NiP 
64:34). Zdobywamy wiedzę przez wiarę 
dzięki Duchowi Świętemu, który niesie moc 
słowa Bożego ku i do naszych serc. Ucze-
nia się przez wiarę nie można przenieść 
z nauczyciela na ucznia poprzez wykład, 
pokaz lub eksperyment — uczeń musi ćwi-
czyć swoją wiarę i wykazywać się nią, aby 
zdobyć wiedzę.
Jako mały chłopiec Józef Smith […] rozu-
miał, co to znaczy szukać wiedzy przez 
wiarę […]. Wyraźnie przygotował się, 
żeby „prosić z wiarą” [List Jakuba 1:6] 
i działać […]. Zwróćcie uwagę na to, że 
pytania, które Józef zadawał, nie skupiały 
się jedynie na tym, czego powinien się 
dowiedzieć, ale również na tym, co powi-

nien zrobić […]. Jego modlitwa nie miała 
na celu jedynie przekonanie się, który 
kościół jest prawdziwy. Zapytał, do którego 
kościoła powinien przystąpić. Józef udał się 
do lasku, żeby uzyskać wiedzę przez wiarę. 
Był zdeterminowany do działania […].
Zaprawdę jednym z największych wyzwań 
doczesności jest szukanie wiedzy przez 
wiarę […]. Józef nauczał: „Najlepszym 
sposobem na uzyskanie prawdy i wiedzy 
nie jest poszukiwanie ich w książkach, 
ale zwrócenie się do Boga w modlitwie i 
uzyskanie boskiej nauki” [History of the 
Church, 4:425] […].
Doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że 
krótko pamiętamy odpowiedzi dane nam 
przez innych ludzi […]. Ale odpowiedź, 
jaką odkrywamy lub uzyskujemy, okazu-
jąc wiarę, zwykle zostaje z nami do końca 
życia […].
Obowiązek szukania wiedzy przez wiarę 
spoczywa na każdym z nas z osobna […]. 
Zdobywanie wiedzy przez wiarę jest nie-
zbędne dla naszego osobistego duchowego 
rozwoju i dla rozwoju Kościoła […]. Oby 
każdy z nas prawdziwie łaknął i pragnął 
prawości i był przepełniony Duchem Świę-
tym [zob. 3 Nefi 12:6] — żebyśmy mogli 
szukać wiedzy przez wiarę. („Seek Lear-
ning by Faith”, Ensign, wrzesień 2007, 
str. 63–68 lub Liahona, wrzesień 2007, 
str. 19–24).

Wróć na stronę 106.
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ZADANIE DO WYKONANIA W DOMU: CZY JESTEM 
PRZYGOTOWANY, ŻEBY ODNIEŚĆ SUKCES W SZKOLE?
Musimy się przygotować, żebyśmy mogli odnieść sukces w procesie edukacji lub 
szkolenia. Dokonaj następującej samooceny. Możesz poprosić inne osoby, aby 
podzieliły się swoją opinią.

Każde zdanie oznacz cyfrą: 1, 2 lub 3. 1 = muszę nad tym popracować 2 = jestem 
w tym dość dobry 3 = jestem w tym bardzo dobry

Zapisz kilka pomysłów co do tego, jak możesz dokonać w tej kategorii zmian na 
lepsze.

     Motywowanie siebie. Potrafię się przyłożyć do trudnych 
zadań. Codziennie pracuję bez nadzoru innych osób.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

     Decyzja o przyszłym zawodzie. Mam wyraźny cel i jestem 
zdeterminowany, żeby ukończyć szkołę.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

     Pragnienie zdobywania wiedzy. Uwielbiam się uczyć i nie 
zniechęcam się wyzwaniami.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

     Planowanie. Przejmuję kontrolę nad moim życiem. Robię plan 
dnia i tygodnia i pozwalam Duchowi, żeby mną kierował.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

     Wsparcie. Otaczają mnie ludzie, którzy mnie wspierają, wska-
zują mi kierunek i kochają. Jeśli nie, to znajdę ludzi, którzy będą gotowi 
mnie wesprzeć.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

     Zarządzanie pieniędzmi. Potrafię zarabiać i oszczędzać pie-
niądze. Płacę rachunki na czas i dokonuję regularnych spłat pożyczki NFE. 
Żyję w granicach moich dochodów.
Co mogę zmienić na lepsze:

 

Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Krótko podziel się swoimi pomysłami z 
rodziną lub przyjaciółmi.

6: Jak mam odnieść sukces poza szkołą?



  




