UVODNIK

Ah, ta krivulja učenja
Posameznik se z izrazom krivulja učenja
najpogosteje prvič sreča v srednji šoli. A
v življenju ga ta spremlja ves čas, od nas
samih pa je odvisno, kakšne oblike bo.
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Krivuljo učenja, ki jo na abscisni osi
opredeljuje količina učenja, na ordinatni
osi pa učni učinek, je moč enostavno
preslikati v naš delovni ali zasebni vsakdan.
In tako, kot se pri učenju učni učinek povečuje, krivulja učenja narašča. Od naših sposobnosti dojemanja, razumevanja in učenja
pa je odvisno, kako strma ali sploščena
bo ta krivulja. In, verjeli ali ne, s krivuljo
učenja je precej neposredno povezan tudi
prihodek posameznika. Bolje in hitreje kot
smo se sposobni učiti, razumeti stvari ter
jih povezovati, boljše službe in prihodke
imamo.
Drži, nimamo vsi enakih sposobnosti učenja, pa vendar to ni ovira na poti do uspeha.
Veliko je odvisno tudi od tega, koliko truda
in časa namenimo učenju in razumevanju
novih stvari. Učimo se vse življenje – tako
pravijo strokovnjaki. Oziroma naj bi se učili.
Žal to na splošno še ne velja, sicer bi bilo
marsikaj drugače. Sam poznam ogromno
posameznikov, ki ne le, da se nočejo naučiti
nič novega, še celo vztrajno »delajo vse po
starem«, ker je tisto edino, kar res znajo. Je
to strah pred neznanim? Strah pred neuspehom? Zakaj bi zavračali novosti, posebej če
so se te že dokazale v praksi? Dolge razdalje
premagujemo z letali in avtomobili, v Nemčijo se danes ne boste odpravili s kolesom
ali konjem, mar ne?
Kdor stagnira, propada. Če ni napredka,
je nazadovanje. Stanje pri miru je nazado-

vanje. Enako je z znanjem. Čeprav smo se
nekoč nekaj naučili, je zelo verjetno, da je
sodobno znanje na tem področju šlo naprej. Torej ga je treba nadgraditi, če želimo
še naprej uspešno delovati na tem področju. Naše babice so plačevale le z gotovino,
nezaupljivo so pogledovale proti plastičnim
plačilnim karticam. No, danes se veliko
upokojencev prešerno nasmehne, ko na
plačilni terminal na blagajni le prislonijo
plačilno kartico. A že jutri bodo nekateri
med njimi tako prislonili pametni telefon
ali pa nemara kar vsestransko zapestnico,
da prav tisto, ki bo spremljala njihovo zdravstveno stanje.
To, da smo se ljudje vedno sposobni
naučiti nekaj novega, dokazujemo kar
sami, na vsakem koraku. Zdi se mi, da smo
še najbolj odvisni od motivacije za učenje.
Ta je najrazličnejših oblik. Zaposlene lahko
motivirajo nagrade, priznanja, višje plače.
Šolarje ocene in priznanja, udeležba na
tekmovanjih. Kaj pa motivira povprečnega Zemljana? Hja, kot lahko opazujemo
zadnje mesece, je tudi strah odličen motivator, le pravilno ga je treba usmeriti. Če
smo se lahko presneto hitro naučili nošenja
mask, umivanja in razkuževanja rok, zračenja prostorov, držanja fizične medsebojne
razdalje ter dela na daljavo, ni hudič, da ne
bi osvojili še drugih znanj.
Dajem vam praktični izziv: do konca leta
začnite osvajati novo znanje na področju,
ki ste ga že od nekdaj želeli poznati. Tempo
in obseg učenja nista pomembna, učite se,
kadar se spomnite in kadar imate čas. Boste videli, da rezultat in nagrada ne bosta
izostala. Nagradilo vas bo življenje.

Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo.
V tokratnem žrebanju med našimi zvestimi naročniki, nagrado (blok, kocko z listi in
vrečko iz blaga) prejmeta:
• Vlado Blagus, Velenje
• Tadeja Vidic, EBERT d.o.o., Ljubljana
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani www.irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 50 evrov, naročnina na e-revijo pa 30 evrov.

Oktober • 106 (9/2020) • Letnik 15

5

