
PIRAMIDA UČENJA (Edgar Dale) 
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ZNANSTVENO JE DOKAZANO, DA SI ČLOVEK 
STVARI LAŽJE SPOMNI IN JIH BOLJE 

OHRANI V SPOMINU, ČE UPORABI VEČ ČUTIL. 

• zapomniš si 20 % tega, kar slišiš 

• zapomniš si 30 % tega, kar vidiš 

• zapomniš si 50 % tega, kar slišiš in vidiš 

• zapomniš si 70 % tega, kar slišiš in vidiš in 

   o čemer takoj nato tudi govoriš 

• zapomniš si 90 % tega, kar slišiš, vidiš, o 

   čemer govoriš in kar si sam doživel ali naredil. 
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VIZUALNI TIP 

• pretežni del informacij zaznava prek vida 
oziroma si jih bolje zapomni, če jih sprejema 
na tak način. Sprejema informacijo v obliki 
slike, grafične podobe. Ima zelo urejene 
zapiske, uporablja barve. Določeno snov vidi v 
podobah in zato uporablja miselne vzorce. 

• POTREBUJE SLIKE, BARVE, ZGODBO NARIŠE, 
MIRNO OKOLJE, BRANJE ILUSTRACIJ, 
PREDSTAVLJA NAJ SI BESEDE 
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AVDITIVNI TIP  

Informacije najbolje sprejema s slušnim 
zaznavanjem. Pozoren je na zvoke okrog sebe, na 
barvo glasu. Običajno se uči na glas in pozorno 
posluša razlago. Pomnjenje in razumevanje je 
učinkovitejše, če to snov razlaga drugim in se o njej 
pogovarja ali pa vsaj na glas ponavlja. 
 
RAZGOVOR, NASTOP ZA PONAVLJANJE, 
SNEMANJE, GLASNO BRANJE,  
GLASBENA PODLAGA, NAJ SE POGOVARJA,  
UČENEC NAJ NAREKUJE 
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   KINESTETIČNI TIP  

Zaznava z otipom med gibanjem in skozi 
notranje občutke. Za ta tip je značilno, da piše, ko 
se uči, tako da se tok misli in razmišljanj ujema z  
fizičnim gibanjem. 
• Pomembno je, da reši čim več vaj. 

 
VELIKO ODMOROV, MED UČENJEM SE NAJ SPREHAJA, 
UČI NAJ SE STOJE, ŽVEČI, MOČNE BARVE ZA  
ZAPOMNITEV, POSLUŠA GLASBO 
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DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 

• FIZIČNI DEJAVNIKI (okolje) 
     vreme, osvetlitev, hrup, temperatura, urejenost delovnega 

okolja 
 

• FIZIOLOŠKI DEJAVNIKI (telesno počutje) 
     utrujenost, bolezen, lakota, žeja, zaspanost, vid, sluh 
 

• SOCIALNI DEJAVNIK (odnosi) 
     izvira iz družbenega okolja-družina in šola 
 

• PSIHOLOŠKI DEJAVNIK (osebnostne lastnosti) 
     sposobnost za učenje, predznanje, motivacija, učne navade, 

interes za učno snov, učni tipi, čustvene in osebnostne 
značilnosti otroka  
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OSNOVA ZA UČENJE (z besedilom) 
BRANJE Z RAZUMEVANJEM  BRANJE 

Temeljne (elaboracijske) BUS so: 

• iskanje ključnih besed, obrobne razlage 

• postavljanje vprašanj 

• iskanje neznanih besed, pojmov  

      (česa ne razumem…) 

Kompleksne (organizacijske) BUS: 
• VŽN, splošna študijska, Paukova, PV3P 

• grafično prikazovanje: Vennov diagram, primerjalna 
matrika, zaporedje dogodkov in časovni trak, miselni vzorci 
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PAUKOVA STRATEGIJA 

1. List papirja prepognemo na polovico, tako da 
dobimo levo in desno stran – levo in desno 
kolono.  

2. Prvo branje (besedilo samo pozorno preberemo; 
če je kratko, ga preberemo v celoti, sicer ga 
razdelimo na več delov). 

3. Besedilo še enkrat preberemo (drugo branje) in 
v levo kolono lista zapišemo pomembne            
informacije.  

4. V desno kolono zapišemo ključne besede 
besedila, ki ga beremo (teh ne sme biti več kot 7 
+/- 2  se pravi od 5 do 9 ključnih besed.  
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Metoda PV3P 
• Preleti gradivo (naslov, začetek in konec besedila, podnaslovi → ključni pojmi, 

pregled slik, grafov …. zaključka, če je). 

• Vprašaj se 
– Postavljanje vprašanj (za cilj in namen branja).  
– Branje odstavka, vprašanja na odstavek (možganska nevihta). 
– Seznam vprašanj, na katera želimo odgovor. 
– Napoved, o čem bo besedilo (verjetno) govorilo. Določimo cilj branja. 
– Poskušamo povedati, kaj bi se radi naučili iz besedila. Napišemo na list. 

• Preberi 
– Uvodni stavek zelo pozorno. 
– Po prvem odstavku dopolnimo listo vprašanj (če je potrebno). 
– Preletimo manj pomembne dele besedila. 
– Izpišemo nove, neznane besede. 

• Ponovno preglej 
– Pojasnilo novih besed. 
– Ponovno branje. Daljša besedila razdeli na odstavke. Bistveni podatki!  

Namen te stopnje → prenos iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. 
• Poročaj (da pokažemo razumevanje, s ponavljanjem utrdimo prebrano). 
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PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

•  1. korak: natančno si preberi navodila. 
•  2. korak: razporedi si čas in ga ne zapravljaj. 
•  3. korak: najprej odgovori na vsa vprašanja, ki 

jih znaš; tista, ki jih ne znaš, izpusti. Ko rešiš, kar 
znaš, se vrni k „težkim“ vprašanjem. Sedaj imaš 
čas, da se jim posvetiš in odgovoriš kar znaš. 

•  4. korak: če že nameravaš prepisovati, prepisuj s 
»plonk listka« lastne izdelave, ne s sosedovega 
ali fotokopiranega. 

•  5. korak: poskušaj potegniti čim več odgovora že 
iz vprašanja. Ponovi besede v malo drugačnem 
vrstnem redu (pri jeziku je to že polovica 
odgovora). 
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SODELOVALNE KARTE 

1. Najprej gremo večkrat skozi vse besede – eden  
je učitelj, drug učenec, nato vlogi zamenjata.  

2. Nato se učenec nauči najprej tisti del, ki si ga 
izbere.  

3. “Učitelj” pokaže karto in če učenec prav pove 
besedo, karto dobi, “učitelj” ga pohvali, sicer jo 
postavi spodaj pod kupček.  

4. Ko zmanjka kart, obrneta karte in delata iz druge 
strani.  

5. Vlogi zamenjata. 
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24.11.2014 Kako se učimo? 

Allan in Barbara Pease: Zakaj lahko moški opravljajo le eno 
nalogo hkrati … in zakaj ženske nikoli ne utihnejo? 
 
Spencer Johnson: Kje je moj sir? 
 
Dr. William Glasser: Nova psihologija osebne svobode - 
Teorija izbire 
 
Marko Juhant: Pogovori z otroki in najstniki 
 
Dominic O´Brien: Skrivnosti hitrega in uspešnega učenja 
 
 

SOS - spletna stran za sodelovanje s starši  http://scadez.weebly.com/  
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