
"Sposobnost učenja ter osvajanja novih vsebin in veščin je 
gibalo človekovega življenja. Ta notranja sila, ki je v otroštvu še 
posebej izražena, je vitalnega pomena. To nas dela ljudi. Zato 
negujmo to notranjo silo skozi mladost, odraslost in starost. 
Tako kot telo, tudi možgani lahko ostanejo "gibčni" v pozno 
starost. Če jim le ves čas iščemo izzive, ki potrebujejo nekaj 
napora. Učenje pa ni le branje knjig, učimo se tudi, ko osvajamo 
nove veščine: z rokami, čutili, govorom, skratka s celim telesom. 
Poiščimo izziv, naučimo se nekaj novega in naj se to ponavlja in 
ponavlja."  

dr. Franci Petek - smučarski skakalec, geograf in  

montessori pedagog 

  

Mlad v srcu ostaneš le, če neguješ radovednost, iskrivost, 
vedoželjnost, igrivost in pripravljenost, da ti življenje na pot 
nasuje novih priložnosti in znanj… in potem se veseliš, ker nikoli 
nisi isto, ker rasteš in odkrivaš nove dimenzije. Pa naj bodo to 
hobiji kot so nabiranje zelišč, ekološko vrtnarjenje, učenje 
jezikov, obiski koncertov in gledališč, plemenitenje medsebojnih 
odnosov, branje knjig …ali entuziastično predanost službi, 
odkrivanju veselja na delovnem mestu in v delu nasploh… 

Verjamem v vseživljensko učenje.  

Že Albert Einstein je dejal: Kdor ve, da nič ne ve, je moder. Kdor 
ve, česa ne ve, lahko vpraša. In kdor ve, kje bo dobil odgovor, ga 
lahko najde.  

Romana Krajnčan - glasbenica 



Človek se celo življenje uči, so rekli naši predniki, ko o učenju v 
tretjem življenjskem obdobju še ni bilo govora. Pri tem 
so  največkrat mislili na to, da človek nikoli vsega ne ve, oziroma 
da vse življenje nabira izkušnje. Kdor več ve, več velja, so tudi 
rekli..... je pa čas te modrosti relativiziral, saj so predvsem po 
drugi svetovni vojni pri nas položaje zasedali ljudje, ki so o 
področju, ki so zanj bili pristojni, vedeli bolj malo. Tudi danes  se 
na položaju najde kak nastopač, ki ne zna drugega kot jezik 
otresati ali rožice saditi. K sreči sem hodil v šolo, ko smo knjige 
kar požirali. To se mi je pri mojem delu obrestovalo, saj z 
besednim zakladom nisem bil na tesnem. Nemci so izračunali, 
da njihovi športni komentatorji  shajajo z okoli 200 
besedami. Zanimivo bi bilo vedeti koliko besed uporabijo 
naši in koliko od teh je brez napake povedanih. 

Mito Trefalt - slovenski igralec, TV voditelj, urednik, in športni reporter  

 

 

 

 

 

 

 

pisateljica, 
pesnica in 
prostovoljka  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Igralec_(umetnik)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Televizija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Urednik
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port


"Danes še vedno veliko ljudi učenje povezuje s formalnim 
izobraževanjem v šoli, a to je le ena od oblik učenja. V resnici se 
učimo vedno in povsod, v kateri koli fazi svojega življenja. S 
vseživljenskim učenjem dopolnjujemo svoje znanje, prihajamo 
do novih spoznanj, povečujemo naše razumevanje sveta okoli 
nas in se razvijamo, zato nikoli ne bi smeli zapreti vrat 
osebnemu razvoju. Vedoželjnost in iskrivost nas ohranjata 
mladostne, ob tem pa je najbolj pomembno, da nikoli ni 
prepozno za širjenje obzorij, spoznavanje novih ljudi in 
postavljanje ter doseganje novih izzivov." 

Katja Tratnik - TV voditeljica in novinarka  

"Človek se uči vsak dan, celo 
življenje. Ne učimo se le v šoli, ampak povsod, naj bo 
to doma, v službi, na sprehodu,... Včasih mora 
preteči kar nekaj časa od določene situacije, katero 
šele takrat označimo kot neko novo znanje. Zato 

učenje ni samo pomembno in potrebno, temveč je zaradi 
stalnega učenja življenje bolj zanimivo. " 

Marcel Rodman - hokejist  

Učenje nas spremlja vse življenje in učimo se 
hote ali nehote. 
Zavedam se, da sta učenje in medsebojno 
spoštovanje vodilo do boljše samozavesti ter zadovoljstva, za 
mirno življenje v obilju. Zdi se mi, da je lahko učenje povezano 
tudi s hvaležnostjo do sebe in do vseh ljudi v življenjskem krogu.  

Maryan Antich - dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 


