
UČENJE PRI DELU NA DALJAVO

V skladu z navodili učiteljev opravljaj šolsko delo, najbolje da kar po običajnem šolskem urniku.

Kako načrtovati učenje?

Učena ura naj traja 45-50 minut.

Vzemi si čas za odmor, ki naj traja največ 10 minut.

Napravi dnevni ali tedenski načrt učenja, ki nam daje občutek, da situacijo obvladujemo.

Uredi si svoje stalno mesto za učenje tako, da te nič ne moti (hrup, glasba, televizija, telefon…)

Imej na mizi oz. pri sebi vse, kar potrebuješ za učenje (zemljevid, slovar, pisala, ravnila, …)

Nalogam postavi prioritete.



POSTOPEK USPEŠNEGA UČENJA

1. Preleti snov, da boš dobil vpogled v celotno vsebino, ki jo moraš obdelati; poglej naslove, 

ključne besede, kazalo, slike, tabele.

2. Razdeli snov na krajša poglavja ali enote, ki jih boš lahko preučil v 45-ih minutah.

3. Preuči poglavje, tako da boš snov razumel.

4. Obnovi poglavje – naučeno snov obnovi s svojimi besedami, ne glej v knjigo ali zvezek. 

Izdelaj miselni vzorec, preglednico, skico, zapiši ključne pojme. Odgovori na vprašanja.

Nato si vzemi kratek odmor (5 do 10 minut). Po odmoru ponovi tretji in četrti korak.

5. Poveži snov v celoto – celotno snov ponovi po spominu, poveži jo tudi z znanjem iz drugih 

predmetov.



KAKO POVEČATI UČINKOVITOST UČENJA?

• Ne uči se na pamet.

• Snov povezuj z že naučeno snovjo prejšnje ure ali drugimi predmeti.

• Pri učenju bodi čim bolj aktiven: izlušči bistvene stvari in poišči ključne besede, podčrtuj, 

obkroži pomembne ideje, naredi zapiske, nariši miselni vzorec, beri na glas.

• Po zaključku učenja, snov ponovi. Naučeno ponovi večkrat: na dan učenja pred spanjem, 

naslednji dan, po nekaj dneh, po enem tednu, mesecu,… (v enem dnevu lahko pozabimo do 

60 % informacij).

• Šolsko delo opravljaj sproti. Napravi domačo nalogo, odgovori na vprašanja, oddajaj naloge.

• Morebitno nerazumevanje snovi razrešuj sproti. Pomagaj si z drugim gradivom, zapiski, 

vprašaj sošolca, učitelja,…

• Pozorno preberi in upoštevaj navodila učitelja. Drži se dogovorjenih rokov.

• Možgani za avtomatizacijo postopkov in zapomnitev pridobljenih informacij potrebujejo dovolj 

spanca (priporočeno vsaj 8 ur spanca), redno in zdravo prehrano (ne pozabi na malici in 

dovolj tekočine) ter gibanje.



MISELNI VZOREC

Miselni vzorec je prikaz besed, idej, povezanih s središčno idejo ali ključno besedo.

Krajša čas ponavljanja, povečajo razumevanje in pomnjenje snovi. Uporabni so za izpiske, 

povzemanje daljših poglavij ali načrtovanje referata, eseja, seminarske naloge.

Miselni vzorec si nariši sam. Tako boš razumel povezave in se spomnil celotne snovi, ki jo miselni 

vzorec predstavlja. Veliko pa se naučimo že med samim risanjem miselnega vzorca.

Kako izdelati miselni vzorec?

1. Na sredino napišemo glavni pojem oz. ključno idejo.

2. Nato s pomočjo puščic dodajamo ključne besede iz učne snovi.

3. MV opremimo s puščicami, ki nakazujejo medsebojne povezave in odnose med ključnimi

besedami.

4. Pišemo samo bistvene stvari (90% besedila izpustimo). Ne pišemo stavkov.

5. Priporočljivo je, da uporabljamo različne barve, črke, slike, simbole, …

6. MV naj bo jasen in pregleden.

7. Lahko ga dopolnjujemo in posodabljamo.



MISELNI VZOREC – PRIMER



PRAVILA PODČRTOVANJA

• Preberemo celotno besedilo

• Podčrtano pomembne dele

• Podčrtano samo 20% besedila

• Uporabljano različne načine podčrtovanja: ………

• Priporočena je uporaba različnih barv (rdeča, zelena, modra, rumena)

• Besedilo opremimo z ! in ?

“Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.” 
(Stephen Covey)

USPEŠNO UČENJE


