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СТИЛОВИ И ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

 

Визуелни/ просторни стил учења: Некоме је много лакше да запамти чињенице или 

дефиниције ако их представи одговарајућом шемом или сликом која асоцира (подсећа) 

на речи из текста. 

 

 Аудитивни стил учења: За особе које уче на овај начин, слушање на предавањима је 

најлакши начин да запамте. (Нпр. снимање док се преслишавамо би у овом случају 

било корисно)  

 

Логички/математички стил учења: Особе које на овај начин уче теже да пронађу 

неки принцип, логичку везу између нових информација и неких сазнања које већ имају. 

Овако запамћено градиво се и најдуже памти.  

 

Социјални/ интерперсонални стил учења: Особе са оваквим стилом учења најбоље 

памте у друштву, преслишавајући се са другарима (родитељима, братом, сестром). 

Стилови се могу комбиновати, а неко градиво захтева одређени стил учења.  

 

НЕКЕ КОРИСНЕ МНЕМОТЕХНИКЕ 

 

• Скраћивање – памћење само акронима (првих слова речи) – Нпр. ако желимо да 

запамтимо реченицу Данас је диван дан памтимо је као дјдд.  

 

• Елаборирано кодирање – ову технику користимо када желимо неке, наизглед, 

неповезане информације повежемо са познатима и на тај начин их лакше памтимо.  

Нпр. ако желимо да запамтимо формулу V = t * a, запамтићемо је ако је формулишемо 

овако: Видим тамо авион. 

 • Техника римовања – Направити стих од појмова, формула које треба запамтити. 

Нпр. Из физике је основно знање, сила кроз маса једнако је убрзање.  

 

- ПОМОДОРО ТЕХНИКА - техника за организацију времена учења – Подеси се 

аларм да се учи 25 мин (за то време нема прекидања), после чега следи кратка пауза од 

5 мин. 

 Како фунционише (део за родитеље): 

 

 - Процените колико је времена потребно за домаћи, тј. колико је потребно интервала 

од по 25 мин., након чега следи 5. мин паузе кад може да се користи телефон или ради 

нешто друго. После трећег интервала пауза је 20 мин. 

 - Подесите тајмер 

 - Наградите дете звездицом након успешних интервала учења, а кад сакупи довољно 

звездица договарате се око награде. Доследним понављањем овај начин организације 

времена постаје навика. 

 

 Педагог/психолог 


