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1 CILJI - KAJ SE BOSTE NAUČILI 

V tem delu se boste naučili: 

 o pomenu učenja; 

 kako in kdaj se najbolje učite – kakšen je vaš osebni slog učenja; 

 kako lahko učinkovito učite druge na podlagi njihovih učnih stilov. 

2 KAJ JE UČENJE IN ZAKAJ JE POMEMBNO  

Učenje pomeni relativno trajno spremembo v našem zanju ali obnašanju na podlagi izkušenj. 

Učimo se vse življenje. Učimo se lahko namerno, vendar učenje potekat tudi nenamerno, 

kadar komuniciramo z okolico. Ko se učimo, iz spomina sproti črpamo izkušnje, da lahko 

osmislimo nove probleme in priložnosti.  

Naš svet se hitro spreminja, nove okoliščine prinašajo nove poklice in karierne priložnosti. Da 

se lahko prilagajamo spremembam, se moramo ves čas učiti. O vseživljenjskem učenju 

govorimo takrat, kadar je naše učenje samoiniciativno in prostovoljno, ko pa pridobivamo 

teoretično znanje izven šolskega okolja in se učimo neposredno iz izkušenj, to  imenujemo 

izkustveno učenje. 

 

Stalno učenje vam bo omogočilo: 

● izboljšanje vašega dohodka in statusa – pomagalo vam bo pridobiti nova znanja in 

veščine, ki bodo povečale vaš potencial na trgu dela in tako izboljšale vaš življenjski 

standard; 

● dostop do novih priložnosti - učenje vam daje priložnost,  da doživite nove izkušnje, 

ki vodijo do novih priložnosti; 
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● večjo samozavest – nova znanja in veščine bodo povečala vaš občutek ponosa in 

uspeha, kar bo povečalo vašo samozavest v stikih z drugimi ljudmi; 

● osebnostni razvoj - učenje lahko postane del pozitivnih sprememb v vašem 

vsakdanjem življenju, tako osebnem kot profesionalnem; 

● doseganje ciljev -  z učenjem pridobivate veščine in znanja, ki vam bodo pomagale 

doseči vaše osebne in poklicne cilje; 

● biti srečnejši - učenje omogoča osebno in poklicno rast, kar vpliva na  osebno srečo; 

● profesionalni razvoj - z novimi veščinami  in znanji povečate vašo konkurenčnost in 

zaposljivost. 

 

2.1 Učenje in delovno mesto   

Tehnologije in procesi se v podjetjih nenehno spreminjajo, in da bi ostali konkurenčni, se 

morate nenehno učiti. Vaša zaposljivost je odvisna od vaše pripravljenosti, da se seznanite z 

novostmi in nenehno širite svoje spretnosti in znanja. 

Ob formalnem usposabljanju in učnih programih v podjetjih obstaja še veliko načinov za 

pridobivanje novih znanj in veščin. 

 Zavezanost učenju: učenje naj postane vaša navada, tako da se vsak dan naučite nekaj 

novega. Večine navad se naučimo v šestih tednih. 

 Branje:  uspešni ljudje berejo vsak dan. Berete ali berete lahko zvočne knjige lahko na 

primer med vožnjo na delo. 

 Sodelovanje v programih usposabljanja: ugotovite, kakšne možnosti obstajajo v vaši 

organizaciji. Morda je podjetje pripravljeno pokriti tudi stroške vašega izobraževanja. 

VAJA 

Razmislite, kaj je vaša glavna motivacija za učenje. Ali vas vodijo notranji motivi (na primer 

povečanje samozavesti, sreče, osebnostna rast) ali zunanji dejavniki (na primer zaposlitev, 

kariera, višji dohodki)? 
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 Sodelovanje v razpravah: poiščite debatne skupine ali seminarje za usposabljanje v 

vaši panogi, ki vam bodo zagotovili nova znanja in izkušnje. 

 Nadgrajevanje obstoječih veščin: izpopolnjevanje vašega že pridobljenega znanja ne 

bo samo povečalo vaše samozavesti, ampak tudi učinkovitost vašega dela. 

 Sprejmite izziv: stopite iz cone udobja in se naučite nekaj povsem drugega od tega, 

kar zahteva vaše delo. Vprašajte se, katere so tiste nove vsebine, ki jih lahko prenesete 

na vaše delovno mesto, na primer nova znanja iz računovodstva, vodenje projektov, 

ali novo jezikovno znanje? 

 

Ob očitnih prednostih ohranjanja konkurenčnosti na trgu dela obstajajo še drugi razlogi za 

stalno učenje na delovnem mestu. 

 Učenje bo zmanjšalo dolgčas in ohranilo vaše zanimanje na visoki ravni. Delo lahko 

postane monotono, toda učenje novih veščin pomaga razbiti vsakodnevno rutino. 

 Z učenjem se boste lažje prilagajali spremembam v svojem poklicu in na delovnem 

mestu, zaradi česar boste bolj odprti za nove načine dela. 

 Z učenjem boste postali bolj vsestranski in lažje sprejemali  različne vloge na 

delovnem mestu ali si celo ustvarili novo kariero. 

 Učenje bo koristilo vašemu zdravju, ker boste z iskanjem novih znanj in izkušenj 

ohranili psihično in telesno zdravje. Ohranjanje aktivnih možganov je enako 

pomembno kot ohranjanje aktivnega telesa. 

 S stalnim učenjem boste poskrbeli, da bo vaše znanje ostalo aktualno in ne boste 

zaostajali, ko se bosta gospodarstvo in tehnologija spreminjala. 

Ugotovili smo, zakaj je vsakdanje učenje pomembno tudi na delovnem mestu. Če želite 

svoje učenje narediti kar najbolj učinkovito, morate vedeti nekaj več o značilnostih učenja. V 

naslednjih poglavjih boste izvedeli, kako se učimo in kateri slog učenja je najprimernejši za 

vas. 
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3 CIKEL UČENJA 

Tukaj predstavljeni cikel učenja je prvi razvil David Kolb. Učni proces lahko razdelimo na 4 

stopnje: 

 

 

Glede na vaše želje se lahko učenje začne v katerokoli fazi, najučinkovitejše pa je takrat, ko 

cikel v celoti zaključite. 

1.  Konkretna izkušnja:  konkretno izkušnjo pridobimo z ukrepanjem - za učenje je ključno 

aktivno sodelovanje in ne samo opazovanje. 

2. Opazovanje na podlagi refleksije: z distance poglobljeno razmišljamo o tem, kaj je bilo 

narejeno. V tej fazi postavljamo vprašanja in se z drugimi pogovarjamo o naši izkušnji. 

3. Abstraktna konceptualizacija: analiziramo svoja opažanja in osmislimo, kaj se je 

zgodilo. Izkušnje in opažanja primerjamo s tem, kar poznamo že od prej. 

4. Aktivno eksperimentiranje: zbrane podatke uporabimo v praktični situaciji. 

Konkretna   
izkušnja 

 
Izkustveno učenje 

Razmišljujoče 
opazovanje 

 
učenje na podlagi  

refleksije 

Aktivno 
preizkušanje 

 
učenje z delom 

Abstraktno 
razumevanje 

 
učenje z razmišljanjem 
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4 MODEL UČNIH STILOV HONEYJA IN MUMFORDA 

 

Vsak ima svoj način učenja in sami veste, kaj vam najbolj ustreza. Če veste, na kakšen način 

se najbolj učinkovito učite, lahko bolje usmerjate vaše učenje in osebnostni razvoj. 

 

Honey in Mumford sta opisala 4 učne stile, ki vam pomagajo prepoznati najprimernejši način 

učenja za vas. 

 Aktivist 

o Najbolje se naučite skozi delo (in ne z gledanjem, branjem ali poslušanjem). Všeč so 

vam praktične naloge in reševanje problemov. Ko je aktivnost končana, si ne vzamete 

časa za razmislek o tem, kar ste storili, temveč hitite k naslednji nalogi. 

o Prednosti: prilagodljivi in odprti, uživate v novih situacijah, zelo družabni, radi imate 

razprave v manjših skupinah. 

o Slabosti: po nepotrebnem tvegate, ukrepate brez ustrezne priprave, vse želite narediti 

sami, se hitro naveličate opravljanja nalog. 

o Razvite veščine: reševanje problemov, eksperimentiranje, predvidevanje, 

poizvedovanje in raziskovanje. 

 

 Razmišljajoči 

Najbolje se učite, ko lahko situacijo opazujete iz različnih vidikov. Preden sprejmete odločitev, 

zberete veliko informacij. Prede znanje začnete uporabljati v praksi, si vzamete čas za 

premislek o tem, kaj ste se naučili. 

o Prednosti: ste previdni, temeljiti in metodični, dober poslušalec, nikoli ne pretiravate 

z zaključki. 

o Slabosti: ste zadržani do neposrednega sodelovanja, odločitve sprejemate počasi, 

nesamozavestno. 

o Razvite veščine: opazovanje, predstavljanje, vizualizacija, možganska nevihta, 

poslušanje in govorjenje ter spraševanje. 
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 Teoretik 

Učite se po modelih, teorijah, konceptih in dejstvih. Radi imate intelektualne izzive, dvomite 

in raziskujete logične koncepte. Radi imate red, nejasnost in zmeda vam povzročata 

nelagodje.  

Prednosti: ste premišljeni, objektivni, imate racionalen pristop, ste analitični. 

o Slabosti: niste ustvarjalni, preveč časa načrtujete, težavo imate pri uporabi teorije v 

realnih situacijah. 

o Razvite veščine: organiziranje, analiziranje, razvrščanje, primerjanje in določanje 

prednostnih nalog. 

 

 Pragmatik 

Za razliko od teoretikov pragmatiki neradi uporabljajo teorijo in abstraktne ideje, če v njih ne 

vidijo praktične uporabnosti. Videti morate povezavo med učenjem in njegovo praktično 

uporabo. Radi preverite, če informacije in ideje delujejo v praksi. 

o Prednosti: ste praktični, uporabljate ideje v praksi, ste prizemljeni. 

o Slabosti: pomanjkanje konceptualnega razmišljanja, prehitro spejmete praktične 

rešitve. 

o Razvite veščine: razlaganje, povzemanje, preverjanje, vrednotenje in vključevanje. 

 

Korake učnega cikla in učne sloge lahko povežete. Poznavanje  najprimernejšega učnega sloga 

vam bo pomagalo razumeti, kje v učnem ciklu je vaše učenje najbolj učinkovito: 

Vaja 

Na naslednji povezavi boste našli različne izjave o učenju. Potrdite polja zraven izjav, ki so 

vam najbližje. Ko končate, pošljite odgovore, da ugotovite, kateri želeni slog učenja ste. 

Povezava https://www.mint-hr.com/mumford.html   

 

https://www.mint-hr.com/mumford.html
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4.1 Vloga učitelja/trenerja pri vsakem slogu učenja 

Največ se lahko naučite, kadar učne metode podpirajo vaše učne cilje in ko zaključite vse štiri 

faze učnega cikla. Če se znajdete v vlogi izobraževalca morate učencem dejavnosti prilagoditi 

na podlagi njihovih individualnih potreb in zagotoviti, da jih vodite skozi vse faze učnega cikla.. 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretna   
izkušnja 

 
Izkustveno 

učenje 

 

Razmišljajoče 
opazovanje 

 
učenje na podlagi  

refleksije 

 

Aktivno 
preizkušanje 

 
učenje z delom 

 

   Abstraktno 
razumevanje 

 
učenje z razmišljanjem 

 

AKTIVIST 

PRAGMATIK RAZMIŠLJAJOČI 

TEORETIK 



8 
 

Vloga trenerja in  najprimernejša metoda učenja za vsak slog učenja: 

 

STIL UČNE METODE IN AKTIVNOSTI VLOGA TRENERJA 

Aktivist ● Na delovnem mestu 

● Na terenu 

● Prerazporeditev na drugo 

delovno mesto 

● Delo na projektih 

● Igra vlog 

● Simulacije /timske igre 

● Reševanje problemov 

● Praktične naloge 

Opolnomočenje: 

Omogočanje samostojnega 

učenja in poučevanje drugih 

Razmišljajoči  Diskusija 

 Možganska nevihta 

 Pisanje dnevnikov učenja 

 Senčenje/spremljanje  

na delovnem mestu 

 Opazovanje 

 Filmi in videi 

 Dajanje povratnih informacij 

● Poglobljen razmislek 

Motiviranje: 

Pridobivanje izkušenj z 

določitvijo učnih izidov in 

razlago njihovih koristi. 

Teoretik ● Predavanja, 

● Seminarske naloge 

● Branje 

● Raziskovanje 

● Učenje na daljavo/ e-učenje 

● Vprašanja in odgovori 

● Podajanje teorije in dejstev  

Poučevanje: 

Predstavitev dejstev, voditi 

debato in načrtovanje 

 

Pragmatik 

 

● Delo na projektih 

● Terensko delo 

● Delo doma 

● Študija primerov 

● Simulacije /igra vlog 

● Poslovni obiski 

● Načrtovanje 

● Uporaba resnične težave 

Treniranje: 

Omogočanje posamezniku, 

da preizkusi stvari in 

pregleda kaj se je naučil 
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5 VAK UČNI STILI 

Učni stili učenja VAK so opisani na podlagi treh glavnih čutnih sprejemnikov - vidnega, 

slušnega in gibalnega. Učenci uporabljajo vse tri načine, da dobijo nove informacije in se učijo, 

običajno pa prevladujeta eden ali dva. 

 

V našem življenju običajno prevladuje eden od teh stilov. V vrtcu do tretjega razreda učitelji 

uporabljajo predvsem gibalne metode ali fizične dejavnosti. V nadaljnjem osnovnošolskem 

izobraževanju prevladuje vizualna metoda; medtem ko je v srednji šoli in na fakulteti, pa tudi 

v poslovnem okolju, večina informacij predstavljena slušno, na primer predavanja. 

 

Značilnosti učencev s prevladujočim učnim stilom: 

 Vidni ali vizualni tip 

Najbolje se učite z branjem in ogledovanjem slik. Običajno si lahko v glavi predstavljate, kaj 

ste se naučili. Všeč so vam bralne in pisne naloge, težave imate z ustnimi navodili. 

 

 Slušni ali avditivni tip 

Najbolje se učite s poslušanjem. Radi berete na glas, da bi bolje razumeli in si zapomnili; zato 

imate rajši ustna kot pisna navodila. 

 

 Gibalni ali kinestetični tip 

Najbolje se učite z dotikom in premikanjem/početjem. Bolje se učite ob telesni aktivnosti. 

»Govorite« z rokami.  Da bi se naučili, stvari radi razstavljate in sestavljate. Pri branju 

uporabljate barvno počrtavanje, si zapisujete, rišete.  
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5.1. Vloga učitelja /trenerja za vsak slog učenja 

Kako  lahko učitelj /trener vključi poseben učni slog v učno okolje: 

 

Slušni ali avditivni tip učenca Slušni ali avditivni tip učenca Gibalni ali kinestetični tip 

učenca 

 Uporabljajte različne 

vizualne pripomočke: 

grafe, diagrame, 

ilustracije, 

 Vključite povzetke, 

izročke in preglednice s 

prostorom za 

zapisovanje 

 Odstranite morebitne 

moteče dejavnike, 

 Nadomestite besedilo z 

ilustracijami, kadar je 

to mogoče, 

 Spodbujajte 

sodelovanje z vprašanji, 

da učenci ostanejo 

pozorni v slušnem 

okolju 

 Na začetku podajte 

kratek pregled 

predavanja/gradiva in 

na koncu zaključite s 

povzetkom, 

 Vključite dejavnosti kot 

so možganska nevihta, 

debate v majhnih 

skupinah, poročanje, 

 Razvijajte dialog z 

učenci 

 Izvajajte dejavnosti, ki 

vključujejo premikanje, 

 Predvajajte glasbo, 

 Uporabite barvne 

oznake za ključne 

točke, 

 Pogosto delajte 

odmore za razgibavanje 

 Informacije naj iz 

besedila prenesejo na 

drug medij, kot je na 

primer tablični 

računalnik 

 Zagotovite materiale 

kot je plastelin, da bodo 

fizično prisotni 

 

 

 

 

 

Vaja:  

Na podlagi znanja o stilih VAK razmislite, kako ste se vi osebno najbolj učinkovito učili v šoli? 

Kako ste se najbolj učinkovito učili na delovnem mestu? Kdaj se vam je bilo težje učiti (šola ali 

služba) in zakaj? 

Opravite kratek test, da ugotovite kakšen je vaš najprimernejši VAK slog učenja. Sledite 

navodilom na naslednji povezavi: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vak.html 

 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vak.html
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6 ZAKLJUČEK 

 

Živimo v časih, ki so polni izzivov. Ljudje se vsak dan po vsem svetu osebno in profesionalno 

soočajo z različnimi zahtevnimi situacijami. Izobraževanje je ključno za premagovanje izzivov 

in uresničevanje našega osebnega potenciala. Obstaja veliko formalnih in neformalnih 

možnosti za pridobivanje novih znanj in veščin, v tradicionalni učilnici ali na spletu, v skupini 

ali samostojno. Vaša odgovornost je, da vztrajate pri vseživljenjskemu učenju, da boste na 

tekočem v svojem poklicu ali da boste lahko razširili svoja znanja na  novo strokovno področje. 

Poznavanje vašega najustreznejšega učnega sloga vam bo omogočilo učinkovitejše učenje. 

Hkrati boste razumeli, kako poučevati, kadar ste v vlogi učitelja, mentorja ali trenerja. 
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