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‘’... Неписмена особа није она
која не уме да чита и пише, 

већ особа која не зна да учи...’’



Учење је ТРАЈНА и
релативно специфична
ПРОМЕНА индивидуе, која
се под одређеним условима
може манифествовати у
њеном понашању, а која је
резултат ПРЕТХОДНЕ
АКТИВНОСТИ индивидуе.

Шта је
учење?



ФАКТОРИ УСПЕШНОГ
УЧЕЊА И ПАМЋЕЊА

nФизиолошки фактори
nФизички фактори
n Карактеристике градива
nПсихолошки фактори



Физиолошки фактори
- структура НС, 
- здравствено стање, 
- одмореност, 
- пол, узраст

Психолошки фактори
- мотивација, 
-активност при учењу
-предзнања
-способности
-став према учењу

Особине градива
- врста, обим, 
- познатост, 
- смисленост градива

Физички фактори
- Температура просторије
- влажност ваздуха, 
- количина кисеоника, 
- доба дана
- место учења ...



СТИЛОВИ УЧЕЊА

ВИЗУЕЛНИ
АУДИТИВНИ
КИНЕСТЕТИЧКИ



ВИЗУЕЛНИ стил учења

n 65% особа
n Најбоље уче гледањем
n Воли видети професора
n Воли седети у првој клупи
n Размишља у сликама
n Воли графиконе, слике и видео
записе



АУДИТИВНИ стил учења

n 30% особа
n Најбоље учи слушањем
n О ономе што уче воли
разговарати

n Лакше уче наглас
n Воли снимити текст (звук)



КИНЕСТЕТИЧКИ стил учења

n 5 % особа
n Најбоље учи кроз покрет, додир и
активност

n Тешко им је да дуже седе на месту
n Воле нешто направити, а не само
читати или слушати



ПОТРЕБНО ЈЕ
да учите са разумевањем и

редовно.

НИКАКО
последњег дана пред одговарање



АКТИВНО УЧЕЊЕ

1. претходни преглед градива
2. постављање питања
3. читање
4. репродуковање
5. завршни преглед градива



Претходни преглед градива омогућава :

n Увид у целину градива (прелиставање и прегледање)   
n Обраћање пажње на истакнута места у тексту. 
n Добро је и прочитати првих неколико реченица сваког

поглавља, јер се некад у њима излаже основна концепција
целог поглавља и редослед излагања градива. 

n У овој фази учења често се примењује дијагонално
читање (врста вештине која подразумева ”прелетање”
текста, летимичан поглед, ”ловљење” кључних речи, 
појмова и замисли у тексту). 



n При прегледу градива пожељно је постављати питања:
‘’О чему се говори у овој глави?’’ , 

‘’Да ли ми је та тема већ позната?’’
‘’Да ли постоје нека другачија, супротна или слична, мишљења?’’

n Што је веће предзнање из дате области, можемо да поставимо
већи број бољих питања. 

n Питања помажу при учењу, јер се тако
поставља још један циљ учења
– тражење одговора.



Читање градива

n Значење нејасних (непознатих) термина треба проверавати у
речницима и енциклопедијама.

n Подвлачење је корисно, али тек при другом читању, тј. када смо
у стању да разликујемо битно од небитног. 

n Треба маркирати само главне идеје, стручне термине и неке
важније детаље, јер ако је готово цео текст подвучен, то је исто
као да није уопште подвучен. 

n Препоручује се коришћење више боја, тако да свака има
одређено значење.

n Градиву треба прилазити критички, нарочито када се упознајемо
са гледиштима више аутора о једном проблему. Тиме се постиже
не само боље разумевање онога што се учи, већ и дуже памћење
наученог.



Уз сву пажњу, може доћи до ”застоја” у
схватању прочитаног текста: 

n осећамо нелагодност и немир, пажња лута и
проналазимо смисао у неким тривијалним
радњама, 

n Разлог је у томе што су нам овакве активности су
нам блиске и познате, доприносе успостављању
реда, доносе олакшање од осећаја нелагоде, 
збуњености и несигурности. 



n Стручњаци саветују да ове ометајуће факторе
држимо под контролом тако што ћемо, рецимо, 
систематично тражити кључну реч или фразу у
првој реченици сваког параграфа у тексту и
подвући је оловком у боји. 

n Затим на тај начин треба прочитати и наредних
неколико страница текста, а онда се поново
вратити на почетак и проверити да ли нам је
текст сада јаснији.

n Корисно је ако утврдимо у ком периоду дана
најбоље учимо (навика времена)

n Навика места



4 30 Тежак текст
непозната материја

8 70 Релативно тежак

12 100 Лак текст
блиска и позната материја

Страница по
сату

Речи у
минутуТежина текста

Одреди кратку листу задатака за планирани временски
период и постави временски лимит за читање одређеног

броја страница текста.



Преслишавање (репродукција)

n Њиме избегавамо самообману о знању. 

n Препознавање (рекогниција) -најнижи облик памћења
n Виши и сложенији облик памћења – репродукција.

n Бољи резултати - репродукујемо градиво својим речима

n Гласно преслишавање (или у себи)

n Писати изводе

n Што је градиво теже, то касније треба почети са преслишавањем да
би се избегло ”нагађање” . 

n Током преслишавања замисли испитну ситуацију и покушај да
одговориш на сва евентуална питања која претпостављаш да ће
професор поставити.



Завршни преглед

n Више преслишавања него читања

n Треба се дуже задржати на тежим местима у
градиву и обратити пажњу на то да ли су она
правилно схваћена и запамћена. 

n Није добро оставити овај посао за последње часове
пред одговарање, већ га треба завршити бар дан
раније.



Савети за учење математике:

1. Пази на часу!
2. Исти дан кад имаш математику у школи, погледај код куће шта сте радили.

Прво прочитај шта си записао у свеску и поцртај дефиниције, заокружи формуле. 
Користи боје(нпр. црвена за дефиниције и формуле, плава за наслове и
поднаслове... Потражи у књизи ту лекцију, прочитај, погледај формуле, провери да
ли си правилно написао формуле у свеску.

3. Направи малу систематизацију градива. (5-10 мин)
4. Погледај задатке које сте радили на часу - препиши задатке у свеску за вежбање. 

Покушај да их решиш без гледања у свеску. Ако негде запнеш, сети се следећег
корака, немој виркати у решења. Ако задатак можеш сам да урадиш, честитај самом
себи и пређи на следећи.

5. Време је за паузу(10 мин)
6. Домаћи рад - решавај прво лакше па онда теже задатке. Учи за себе, теби је у

интересу да то научиш и добијеш и знање и добру оцену. (20-60 мин)
7. Урадио си већи део домаћег, али .... Питај другаре из одељења. Немој само

преписати, питај да ти објасне . 


