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• Nepotrpežljivi ste do razmi-
šljanj in pogledov drugih ljudi.

• Prijateljev ali drugih ljudi nikoli 
ne sprašujete za nasvete in in-

formacije.

• Ne ločite gozda od dreves, kar 
pomeni, da ste preobremenjeni 
s podrobnostmi.

• Primanjkuje vam domišljije.

• Prepričani ste, da je samo en 
način opravljanja nalog in ta 
način je tisti, ki ga ubirate 
vi.

• Zelo malokrat karkoli sprašuje-

te.

• Pogosto zelo težko delate z dru-

gimi.

• Bolj ste zaskrbljeni nad tem, ali 
boste delo opravili kot pa s tem, 
kako dobro ga boste opravili.

• Predstavljanje vašega dela 
navzven vas ne zanima, ker se 
ukvarjate s podrobnostmi.

Praktik

• Zelo dobro delate sami.

• Zelo uspešni ste pri posta-

vljanju ciljev in radi upora-

bljate časovne preglednice 
in delovne načrte.

• Zelo dobro znate poiskati in-

formacije, ki jih potrebujete.

• Naloge opravljate v dogovor-
jenem času.

• Ni vas mogoče zmesti.

• Zelo dobro načrtujete in or-
ganizirate svoj čas, tako vam 
ostane še za opravljanje dru-

gih stvari. 

• Preden začnete opravljati 
kako nalogo ali delo, vedno 
natančno preberete navodila.

• Katerikoli pripomoček ali pi-
sni material  morate urediti 
in/ali ga izpolniti.  

• Pri učenju se potrudite razumeti 
smisel, poleg zanimivih podrobno-

sti razmislite o pojavu in ga posku-

šajte razumeti v širšem smislu.

• Pogovor s prijatelji in sošolci-kole-

gi o učnih vsebini je sila dobrodošel 
– bodite odprti za njihove poglede 
in ideje.

• Preizkusite se tudi v učenju z drugi-
mi: sprašujte, tehtajte njihove po-

glede, načine učenja in jih potem 
tudi sami preizkusite.

• Izmenjava izkušenj vam bo dobro 
dela.

• Nekatera dejstva večkrat preveri-
te, če jih prav razumete.

• Poleg zapiskov in označevanja po-

datkov, poskušajte pripraviti mi-
selni vzorec in smiselne povezave 
med pojmi.

• Preizkusite se v razlagi in pojasnje-

vanju posameznih pojavov – pove-

žite staro znanje z novim

• Preden se spravite k delu ali si 
dovolite oblikovati lastno mnenje 
o neki stvari, morate zbrati ogro-

mno, celo preveč informacij.

• Prijatelji ali drugi ljudje za vas 
niso vir informacij.

• Vedno ste zelo previdni, zato 
nikoli ne tvegate.

• Lahko zapadete v hudo teorijo.

• Ne zaupate občutkom, ne 
lastnim, ne občutkom drugih 
ljudi.

• V skupinski diskusiji ali debati 
se slabo obnesete.

• Probleme pogosto držite zase.

• Zavračate nove pristope, zelo 
radi se lotevate stvari po pre-
izkušenih načinih.

• Zaupate samo logičnemu razmi-
šljanju in tehtnemu premisleku.

Mislec

• Zelo dobro si organizirate 
različne materiale in dokaze.

• Pomembno je, da tisto, kar 
delate, tudi razumete, zakaj 
tako delate. 

• Naloge opravljate toliko 
časa, dokler ne deluje pra-

vilno.

• Radovedni ste in uživate v 
problemih. 

• Uspešno delate sami z mini-
malno pomočjo drugih ljudi. 

• Ste natančni in temeljiti. 
Prepoznavate povezave med 
novimi idejami. 

• Zelo dobro vnaprej načrtu-

jete katerokoli delo in znate 
določiti, kaj morate postoriti 
prej in kaj kasneje.

• Ko zberete vire, se poskusite do-

bro organizirati (časovno in vse-

binsko)

• Poskušajte reči opisati na svoj na-

čin, z lastnimi besedami, čim bolj 
razumljivo

• Bodite malo bolj drzni pri predsta-

vljanju lastnih misli, več govorite 
(začnite z razlago samim sebi)

• Preskusite se v skupini in se ogla-

site čim večkrat, da pojasnite ti-
sto, o čemer drugi vedo manj

• Pri učenju poskušajte z bolj igri-
vim pristopom, preveč resnosti 
ovira procese ustvarjalnosti

• Poskušajte tudi z risanjem, upora-

bo barv, slikovnimi ponazoritvami 
vsebin, uporabo barv

• Dobro je, da ste temeljiti, vendar 
pretiravanje v poglabljanju vam 
jemlje čas – bodite nekoliko bolj 
praktični (poskušajte se omejiti se 
na toliko, kot od vas zahtevajo)
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• Brez razmišljanja vnaprej se z 
vso naglico lotite opravljanja 
stvari.

• Nagnjeni ste k temu, da se izo-

gibate stvarem, ki vas ne zani-
majo.

• Vaša organizacija časa je zelo 
slaba.

• Vedno poskušati početi več 
stvari naenkrat.

• Postavljanje nalog v zapo-

redje po nujnosti vam pred-

stavlja težave.

• Vedno si puščate nekatere na-

loge do zadnje minute, da jih 
opravite.

• Vaši prijatelji vas lahko pogo-

sto potrebujejo.

• Podrobnosti za vas niso po-

membne.

• Nikoli ne preberete besedila 
ponovno ali pregledate opra-

vljenega dela.

Preizkuševalec

• Popolnoma se predate vsebi-
ni, v katero ste vpleteni.

• Zelo dobro sodelujete in de-

late z drugimi ljudmi.

• Za vas je značilno, da radi 
preizkušate nove ideje ali 
načine dela. 

• Pri pisanju imate radi svobo-

do – pišete kot je.

• Ne skrbi vas, če se osme-

šite, ko postavljate vpraša-

nja ali se prostovoljno javite, 
da opravite nekaj novega.

• Radi imate različnost in vzne-

mirljivost.

• Učite se s pogovarjanjem z 
drugimi ljudmi. 

• Nove knjige kar ‘posnamete’.

  

• Poskušajte z nekoliko več potrpe-

žljivosti.

• Pri vsebinah poiščite smiselne po-

vezave in se potrudite, da posa-

mezne vsebine tudi razumete ter 
povezave med njimi.

• Nekoliko več časa posvetite orga-

nizaciji učenja in časa.

• Ko se učite, se posvetite vsebini in 
se ji posvetite v celoti – odstranite 
vse moteče elemente, ki motijo 
vašo koncentracijo.

• Poskušajte biti pozorni na to, da 
reči ne opravljate vedno v za-

dnjem trenutku.

• Kjer so pomembne podrobnosti 
in podatki, se potrudite nekoliko 
bolj, da si jih boste zapomnili.

• Velja priporočilo za vaje iz kon-

centracije in pomnjenja.

• Nagnjeni ste k pozabljanju po-

membnih podrobnosti.

• Preden začnete opravljati naloge 
predolgo čakate. 

• Ideje sprejemate brez pomi-
sleka.

• Ne marate urnikov ali delovnih 
načrtov in vaše delo je slabo na-

črtovano.

• Delate in učite se v navalu 
energije.

• Pozabljate pomembne stvari, 
ki jih potrebujete za svoje delo 
in učenje. 

• Zelo lahko vas je zmotiti in odvr-
niti od tistega, kar počnete.

• Svojega dela ali nalog, ki ste jo 
opravili, ne pregledujete po-

novno.

• Pri svojem vedenju ste počasni in 
umirjeni, s tem pa neprepričljivi 
za druge ljudi.

Sanjač
• Vedno vidite nove poti za 

opravljanje nalog. 

• Imate izvirne ideje in rešitve.

• Vidite in predvidite dolgo-

ročne posledice nekih dejanj 
ali opravljenega dela.

• Na stvari in dogodke gledate 
celostno – zaznavate celoto 
in ne podrobnosti.

• Prepoznavate povezave med 
različnimi temami in vsebi-
nami, ki ste se jih učili.

• Nikoli se vam ne mudi, niste 
v naglici.

• Delo predstavljate kot ro-

man, na umetniško prijazen 
način.

• Zelo dobri ste pri odkrivanju 
novih poti in različnih rešitev.

• Bolje načrtujte svoj čas učenja.

• Posvetite se organizaciji predelave 
vsebin in učenja.

• Bodite pozorni na svojo koncentra-

cijo – ne dovolite, da vas malenko-

sti zmotijo in odvrnejo od učenja.

• Poiščite v učnih vsebinah nove 
ideje in jih povežite s starim zna-

njem.

• Poiščite si prostor za učenje, kjer 
je manj možnosti, da bi vas kdo 
zmotil.

• Preizkušajte se v navdušeni razlagi 
usvojene vsebine, tako da navduši-
te zanjo še druge.

• Pri pomembnih podrobnostih ve-

lja, da uberete zanimive načine 
pomnjenja

• Velja priporočilo za uporabo vaj iz 
koncentracije in pomnjenja.
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