
(R)EVOLUCIJA 
UČENJA

Digitalna revolucija je spremenila 
način naše interakcije s svetom. 

Tradicionalno so bile informacije 
“potisnjene” v našo smer - 

enosmerni, linearni odnos (“push 
learning”).

BODITE ODPRTI ZA UČENJE
Tradicionalni način učenja je potekal 
ločeno od dela – dvodnevni tečaj za 
osvojitev veščin in potem nazaj na 
delo, kjer naj bi te veščine uporabili. Mi 
pa verjamemo v ukinitev razlike med 
delom in učenjem. Mojstrenje veščin 
mora biti relevantno in nenehno, brez 
omejitev in ločnic.

REŠITEV?

Trening, ki se razvija 
z vami.

Povprečni prodajnik ima na teden za trening 
na voljo le 24 minut. Nove revolucionarne 
tehnologije so nam zagotovile ustrezna orodja, 
da ta čas kar najučinkoviteje izkoristimo – 
kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi.

OBČUTITE RAZLIKO
V zadnjem času je prišlo do evolucije 
v načinu sprejemanja informacij – 
posledično se je razvilo tudi učenje. 
Do različnih medijev pristopamo 
zelo selektivno in črpamo iz širokega 
nabora virov. Vse okoli nas je učilnica – 
v središču pa je učenec in ne učitelj. To 
imenujemo “pull learning”.

Mercuri International vsako leto podjetjem v več kot 50 državah pomaga pri doseganju prodajne 
odličnosti. Strankam služimo s prilagojenimi rešitvami in strokovnim poznavanjem panoge tako na 

lokalnem kot tudi na globalnem nivoju. Donosnost vašega posla povečujemo z razvojem ljudi, orodij in 
procesov, ki omogočajo reševanje vseh prodajnih izzivov.

Za več informacij obiščite mercuri.si

VIDEI NAMESTO BESEDIL

statično postavljena besedila so 
se umaknila video predstavitvam, 

ki predstavljajo boljši način za 
doseganje in ohranjanje zanimanja 

učencev

UMETNA INTELIGENCA

metode usposabljanja, ki so 
prilagojene vam in ne obratno - 

optimizacija učenja

POSEBEJ ZA VAS

vsebina je raznolika, prikrojena po 
vaši meri in predstavljena s pomočjo 

platform naslednje generacije

UČENJE TAM, KJER SO 
UČENCI

sodobna delovna sila je zelo mobilna, zato 
mora biti takšen tudi trening – modularen, 

fleksibilen in prenosen

SPODBUJA VKLJUČEVANJE

navdihnjeni učenci so dobri učenci – 
sodelujte z njimi preko pripovedovanja 

zgodb, igrifikacije ali AR/VR/MR

NOVA UČILNICA

učilnica je zdaj tako dejanska kot 
virtualna, vzpostavil se je nov način 

dialoga med učiteljem in učencem - 
sodelovalen in vključujoč

MIKRO IN MAKRO-UČENJE

od kratkih (zgolj nekaj minutnih) mikro-seans 
do daljšega, poglobljenega učenja – različne 

metode, različne prednosti

DRUŽABNO UČENJE

spodbujajte kolege in tekmujte z njimi -
delite, ocenjujte in komentirajte s 
kombiniranim učenjem naslednje 

generacije

https://mercuri.si/

