
Kako izboljšati svoje učenje? 

Pri učenju je pomembna motivacija. Lahko je zunanja (starši, ocene) ali pa 

notranja (želja) 

Na uspešnost pri učenju poleg motivacije vplivajo 4 večje skupine dejavnikov: 

fizični, fiziološki, socialni in psihološki. 

 FIZIČNI: vreme, temperatura (18 – 23°C), mirno okolje, osvetlitev, 

zračenje prostora, urejena delovna miza 

 FIZIOLOŠKI: utrujenost, bolezen, lakota, žeja 

 SOCIOLOŠKI: družina, šola, podpora 

 PSIHOLOŠKI: predznanja, učne navade, interes, učni tipi 

S pomočjo spodnjega obrazca razmisli o svojem učenju in načrtuj najbolje zase. 

Ti dejavniki na vsakega vplivajo drugače. Pomembno je, da najdemo prave zase 

in jih upoštevamo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pri učenju upoštevaj učne korake, saj lahko bistveno izboljšajo rezultate učenja. 

UČNI KORAKI 

 Preletimo: pregledamo kaj se moramo naučiti, pregledamo kazalo, se 

ustavimo ob slikah, grafih,… 

 Razdelimo: na manjše dele – kaj se bomo učili, po sklopih. To razdelimo 

na ure ali dneve; odvisno od obsega snovi 

 Preberemo: začnemo z branjem glasno ali tiho 

 Ponovimo: Glasno obnavljanje, odgovarjanje na vprašanja, pogovor o 

snovi, miselni vzorec, obnavljanje v mislih ( ob koncu ali šele, ko snov res 

že dobro znamo) 

 Pregledamo: koliko se obnovljeno razlikuje od prebranega – dopolnimo z 

drugo barvo 

Poznamo več tehnik za urejanje spomina. Preglej jih in uporabi, kjer se ti zdi 

smiselno. Z njimi si v krajšem času več naučiš. 



 

 

 

 



 



 

 

Med učenjem načrtuj tudi odmore. 

 Mini = eno minuto – po vsaki nalogi ali ko se začuti padec koncentracije. 

Zazri se skozi okno, globoko vdihni in izdihni. 

 Kratki odmor = pet minut – po 30 – 45 min dela. Naredi nekaj korakov, 

popij kozarec vode, pojej sadje 

 Glavni odmor = 20 - 30 min – po uri in pol učenja, ko zaključiš en skop. 

Zapusti učno mesto, počni nekaj kar te veseli! Pazi, ta čas hitro mine!!! 



 

Na tej povezavi te čaka še več nasvetov za učenja 

http://www.youtube.com/watch?v=uqGz7uqoPZ4&NR=1&feature=endscreen 

 

 

 

Ljudje sprejemamo informacije skozi svoje zaznavne sisteme. Preveri kateri je 

tvoj vodilni zaznavni sistem in si pomagaj  pri učenju tako, da izbiraš tehnike in 

metode za svoj zaznavni sistem. 

http://www.youtube.com/watch?v=uqGz7uqoPZ4&NR=1&feature=endscreen


 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Na spletu lahko najdeš še več tehnik in metod za svoj zaznavni učni stil. 

Najbolje je, če jih uporabljaš več. 

Poskrbi, da boš pri učenju sproščen. 

 

 


