
Смернице за 

успешно 

учење



Учење представља процес 

свакодневног стицања знања, 

искуства и вештина.

Међутим, овде ћемо се осврнути на 

процес учења који је усмерен на 

савладавање материје и стицања 

знања и вештина у оквиру 

образовања. 

Свако од нас је индивидуа за себе и 

самим тим је процес учења, односно 

начин и темпо којим усвајамо неку 

материју различит. 



Управљање временом

За учење је неопходно време, што нас води 

ка размишљању о томе како управљамо 

својим временом? 

Успешно учење се заснива на адекватном 

планирању и организацији времена док је 

најчешћи узрок неуспешног учења 

неадекватно распоређено/утрошено време 

или жаргонски речено – губљење времена.



УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ 

Како би унапредили свој рад и успех у области учења, потребно је кренути 
од анализе тренутног стања, односно размислити о томе:

- Како сам јуче провео/ла дан? Шта је то што сам урадио/ла?

- Да ли сам имао/ла припремљен план?

Уколико јесам, шта је то што сам из тога плана остварио/ла? 

Уколико постоји нешто испланирано а није остварено, 
размишљамо о томе зашто није, који су разлози? 

Шта је то што ме је омело у реализовању планираних 
активности? Важно је анализирати колико смо времена у 
току тог дана провели у активностима које нису продуктивне и 
које су нас омеле у остваривању планираних обавеза.



ПРИПРЕМА ЗА УЧЕЊЕ

Након претходно наведене анализе, следећи корак ка успешном 

учењу јесте припрема за учење која подразумева: 

Прављење плана активности у току дана, како би организовали 

све своје обавезе и били успешни у реализовању истих. 

Наставни 

предмет

Време учења

Од-до

Пауза Домаћи 

задаци

Реализовано Напомена

Пример дневног плана учења:



– За ефикасно формирање плана потребно је што прецизније 

одређивање циља који желимо да постигнемо.

– Такође, оно што ће нам помоћи јесте прављење листе, односно 

одређивање и сортирање задатака од најважнијих до оних који 

нам нису приоритет током тог дана и прављење плана у складу са 

наведеним.

– Најтеже и најзахтевније обавезе треба прве реализовати и радити 

када имамо највише концентрације и када смо најпродуктивнији. 



Интензиван рад који траје дужи временски 

период може довести до смањења 

концентрације и ефикасности а самим тим 

повећати могућности за прављење грешки. 

То нам говори да поред периода који 

планирамо за одређену активност, 

потребно је одредити и паузе односно 

слободно време током дана. 



У зависности од градива и сопствених могућности 

време учења као и паузе могу бити различити, па 

се тако, на пример, препоручује да период учења 

буде око 40 минута након чега се праве краће 

паузе. Пожељно је да се паузe планирају по 

савладавању одређене лекције, области или 

задатака и да буду кратке (5 до 15 минута) како 

бисте довољно обновили енергију али не и 

изгубили концентрацију за оно чиме се бавите.



Да бисте одржали концентрацију, такође 

је важно да избегавате непланиране 

активности, на пример, телефонирање 

током учења или посећивање друштвених 

мрежа, јер ће вам одвући пажњу и 

смањити концентрацију.



Крадљивци времена

Најчешћи, такозвани „крадљивци“ времена који 

вас могу ометети током рада и спречити у 

остваривању циља јесу:

Лоше планирање, 

Одлагање обавеза, 

Прекидање планиране активности.



Доследност

Када испланирате све активности, пожељно је 

да се тога придржавате јер у супротном 

нећете постићи жељене резултате. 



Простор за учење

Такође, поред свега претходно наведеног, 

пожељно је организовати свој кутак за учење који 

ће бити довољно осветљен и без                

предмета који би вам одвлачили                     

пажњу и онемогућавали да се 

усмерите на градиво. 



Настава на даљину
У тренутној ситуацији потребно нам је свима да се 

прилагодимо на нов начин рада, који је мали број нас 

примењивао до сада. 

Прва недеља била је недеља организовања и повезивања. 

Током друге недеље наставе на даљину, поред садржаја које 

вам наставници прослеђују путем различитих платформи и 

апликација, омогућено вам је да градиво општих предмета 

пратите путем РТС планете. Распоред наставе на ТВ је 

потребно такође да уврстите у ваш планер, који се поред 

наведеног дневног може правити и на недељном нивоу.



Настава на даљину

У ситуацијама када су вам потребна додатна објашњења, 
информације или подршка у оквиру неког предмета, немојте се 

устручавати да питате предметног наставника, већ отворено 
потражите савет. 

Уколико имате било коју врсту потешкоће у тренутном начину 
реализовања наставе и испуњавања обавеза, обратите се вашем 

одељењском старешини или педагогу школе ког можете 
контактирати путем мејла tskolapedagog@gmail.com

mailto:tskolapedagog@gmail.com


Слободно време

Тренутни боравак код куће искористи да након 

школских и породичних обавеза, слободно време 

проведете на квалитетан начин, а то може бити, на 

пример: читање књига, вежбање, играње 

друштвених игара са члановима породице, посета 

неким од следећих интернет страница, које вам 

омогућавају да виртуелним путем обиђете 

различите музеје код нас и у свету:



http://viminacium.org.rs/izlozbe/virtuelni-muzej/

https://stari-

dvor.futuring.rs/sr?fbclid=IwAR2Ryj23xtDD3yVXi8JLdkaO0XHVXIO34YvnGh0NarM_t1j6V9CnkKYNXD0#front-side-2

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clanak

http://www.muzejvojvodine.org.rs/images/virtuelni_muzej_vojvodine/virtuelna_stalna_p_muzika.html?fbclid=IwA

R2Rm5yqFIF2btt0zkvvK0Varvgol7A8X5nxlSTsOE6yikxC5Ll0c8WBbSc

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en%3Futm_source%3DKlix.ba

https://www.eurocommpr.at/rs/Novosti/Saopstenja-za-medije/Virtuelni-vodic-kroz-Bec

http://viminacium.org.rs/izlozbe/virtuelni-muzej/
https://stari-dvor.futuring.rs/sr?fbclid=IwAR2Ryj23xtDD3yVXi8JLdkaO0XHVXIO34YvnGh0NarM_t1j6V9CnkKYNXD0#front-side-2
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clanak
http://www.muzejvojvodine.org.rs/images/virtuelni_muzej_vojvodine/virtuelna_stalna_p_muzika.html?fbclid=IwAR2Rm5yqFIF2btt0zkvvK0Varvgol7A8X5nxlSTsOE6yikxC5Ll0c8WBbSc
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en?utm_source=Klix.ba
https://www.eurocommpr.at/rs/Novosti/Saopstenja-za-medije/Virtuelni-vodic-kroz-Bec


И за крај...

Чувај своје и здравље других

#остани код куће

Педагог Јелена Јовановић


