
ВОДИЧ ЗА УЧЕЊЕ 

 

Шта је учење? 

Учење је свесна, сврсисходна и намерна активност којом стичете 

одређена сазнања и вештине. То је сложен, перманентан процес 

присутан у свим аспектима и раздобљима нашег живота. Базира се 

на памћењу градива које се учи. Тако се разликује краткотрајно и 

дуготрајно учење као што се разликује краткорочно и дугорочно 

памћење. 

Учење обухвата усвајање навика, информација, знања, вештина 

Врсте учења 

Постоји неколико врста учења: 

1. Механичко учење је учење напамет пошто се градиво учи дословно, без 

измена, разумевања и успостављања смислених веза између постојећег и неког 

другог градива (без обзира да ли је у питању исти наставни предмет или неки други). 

У пракси се често употребљава термин буквално учење, а у жаргону „бубање“ или 

„штребање“. Овакво учење постоји у школској пракси, али је непожељно. 

2. Опсервационо учење полази од става који гласи: да би ученик или студент 

био успешан, мора бити пажљив, имати приступ и задржати информације, мора бити 

мотивисан, поседовати жељу да научи и мора бити у стању да тачно репродукује 

жељене вештине. 

3. Учење путем открића је метод који се заснива на приступу да ученици или 

студенти треба да успоставе интеракцију са својим окружењем и то тако што 

откривају и манипулишу објектима, долазећи до питања и контроверзи, кроз 

експеримент. Основна одлика учења путем открића је да оно што треба да се научи, 

није дато, већ онај који учи мора самостално до тога доћи тако што ће га открити. 

Прво треба постојеће податке организовати у нове целине да би се дошло до 

комбинације која води ка решењу. Учењем путем открића остварују се општи 

циљеви образовања, формира се аутономија, способност самосталног решавања 

проблема, способност за истраживања и примену наученог на нове ситуације, 

развија се мотивација и сл. 



4. Конвергентно учење се још назива и логичко учење јер се заснива на 

правилима логичког мишљења, односно логички уређеном следу интелектуалних 

радњи који доводи до једног тачног решења. Ова метода учења је својствена за 

научне области у школи као што су математика, физика, хемија, биологија, историја, 

географија итд, тј. за области у којима се од ученика највише захтева логичко 

размишљање. Примери за ову методу учења су бројни. У математици се на овај 

начин усваја алгоритам за решавање неке класе математичких задатака, а у 

природним и друштвеним наукама неке узрочно-последичне везе које доводе до 

решавања одређених проблема (нпр. зашто се водоник више не користи за 

покретање балона). 

 

5. Активно учење је учење кроз рад, извршавање задатака и личну акцију. 

Постиже се директним укључењем ученика у процес учења 

 

6. Учење увиђањем је најсложенији облик учења, заснован на решавању 

проблема путем увиђања битних односа у ситуацији. Учење увиђањем се одликује 

тиме што се нагло долази до тачног решења. Успешан начин доласка до решења се 

генерализује и примењује у сличним ситуацијама. Учење увиђањем је доминантан 

облик учења код човека, који он примењује чак и онда када учи материјал који сам 

по себи није осмишљен. 

Поред ових врста учења постоје још и дидактичко, програмирано, учење по моделу 

И учење на основу улога. Њих нећемо објашњавати. 

 

Осам највећих проблема у учењу 

Приликом учења могу се појавити бројни проблеми. У наставку ће вам бити 

представљени они најчешћи: 

1. Стално одлагање почетка процеса учења. Нисте мотивисани. Никако да седнете, да   

    „загрејете столицу”. Све друго вам је важније. 

2. Брзо одустајање од учења због других послова, активности, обавеза или провода.    

Пријатељи вас зову на рођендан, прославу, журку. Родитељи су вас замолили да 

одете до продавнице, да им помогнете у сређивању стана... Све су ово саставне 

активности  живота, али могу да ометају процес учења ако нису добро распоређене у 

односу на учење. 



3. Нередовно учење (кампањско учење), учење пред саму контролну вежбу, писмени 

задатак, усмено испитивање... Два дана до контролне вежбе, мислите да имате 

довољно времена, одлажете почетак учења. Ово је обично велика варка. Време до 

контролне вежбе брзо прође, а ви се нађете у „небраном грожђу“ јер имате мало 

времена да квалитетно припремите испит. 

4. Осећај брзог заборављања и помешаности наученог. Често се дешава да се учи 

више од онога што је оптимално за тај дан, често не повезујете чињенице, 

информације и знања из претходних сличних предмета, нисте довољан број пута 

поновили градиво, нисте разјаснили најважније целине, извукли тезе за лекцију... 

Све то може резултовати у  заборављању пређеног. 

5. Страх од писменог задатка је један од највећих ометача процеса учења. Још на   

самом почетку учења крећете да размишљате о испитивању, о негативном 

исходу,слушате разне приче и говоркања о овом или оном наставнику. Јавља се 

трема, нервоза,  предиспитни страх, а још нисте завршили процес учења. 

6. Учење без проверавања и понављања градива. Прелазите градиво само читањем. 

Док читате све разумете, задовољни сте, мислите да ће све остати у меморији. То је 

друга варка у учењу. Учење без понављања и проверавања је узалудно учење. 

7.Непостојање властите организације градива. Нисте направили план активности за 

предмет који спремате. Не постоји дневни, али ни недељни ни месечни план. Не 

знате кад почињете тог дана, који део активности је предвиђен за учење, а који за 

слободно време... 

8. Постојање великих тешкоћа у разумевању градива. Нисте били на часу и нисте 

чули    излагање наставника. Или, били сте на предавању, али сте „херметички” 

слушали. После предавања нисте разјаснили неразумљиве делове, нејасноће, нове 

речи и сл. Нисте    разговарали са друим ученицима о обрађеној теми... Резултат су 

велики проблеми у  разумевању градива. 

Најчешћи изговори у учењу 

Постоје бројни изговори да не започнете учење. Представљамо вам листунајчешћих 

као и стратегије како да их елиминишете: 

1. „Немам инспирацију за учење” 

Ако будете чекали да се појави инспирација за учење, вероватно је нећете ни 

дочекати. Не можете чекати да се „поклопе све коцкице”. Да будете ведри, 

расположени, надахнути... Одлика правих професионалаца јесте да уче и раде и када 

су лоше воље. 

 



Шта да радите када немате инспирације? 

Једноставно почните да учите без ње. Кад једном почнете учити, може вам се 

догодити да то и не буде тако тешко као што сте у први мах мислили и да вас то што 

сте научили или решили подстакне на даље учење. 

2. „Лекција је јако велика” 

Понекад вам се чини да је то што морате научити превише. Цела лекција вам изгледа 

јако велико и чини вам се да ће бити тешко научити је. То вас може обесхрабрити и 

довести до тога да одустанете. Шта да радите у оваквој ситуацији?  

Изделите лекцију на неколико мањих делова. Затим научите први од тих мањих 

делова. То сигурно неће бити проблем. Мали део се увек може научити. А кад њега 

научите, овај „мали” успех ће вас подстаћи да пређете на други део. Па на трећи, 

четврти итд. Мало по мало, научићете целу лекцију. 

3. „Не могу непрестано учити” 

Обично вам се чини да стално учите јер првих пола сата тражите шта вам све  треба 

за учење, па се пола сата премишљате како да почнете, па пола сата разговарате са 

пријатељима... и све то рачунате као учење. Ако време испланирано за учење, заиста 

проведете у ефективном учењу, нећете имати утисак да стално учите. Учити није увек 

лако. Морате учити и оно што вам се свиђа и оно што вам се не свиђа. Сигурно бисте 

радије гледали неки филм или се дружили са пријатељима. То није проблем. 

Остварите план учења, а затим наградите себе неким филмом, књигом, изласком… 

4. „И ако будем учио, добићу лошу оцену” 

Једна стара изрека гласи: „Пазите шта желите, могло би вам се и остварити”. Друга 

каже: „За оптимисте је чаша напола пуна, за песимисте је напола празна.” Једна од 

битних ствари у учењу, као и у животу, јесте да будете оптимиста. Не посматрајте 

ствари црно. Ви постајете непоправљиви оптимиста само онда када стварате навике 

оптимизма. Оптимизам је темељ позитивног менталног става. Оптимисти су људи са 

крилатицом „Све може да се уради и среди.” Они налазе добре и позитивне стране у 

свакој ситуацији. Кад нешто крене лоше они кажу: „Добро је”, а онда траже начине и 

методе да тај проблем или тешкоћу реше. Оптимисти праве планове акција, 

постављају циљеве које желе остварити и усмеравају своје мисли на оно што 

тренутно раде. Насупрот њима, песимисти су напети, депресивни и уопште не 

размишљају шта би у датој ситуацији могли учинити. Оптимисти траже корисне 

лекције у свакој препреци или разочарењу. Као што је Наполеон Хил рекао: 

„Оптимисти раде по принципу да потешкоће долазе, не да спрече, већ да подуче.” 

 



5. „Не могу учити сам” 

Чак и ако волите да учите сами, понекад је добро да учите са неким у пару или групи. 

Расправа о ономе што учите са другом особом може вам значајно олакшати стицање 

знања. Партнер у учењу може вам објаснити нешто што вам није јасно. Исто тако, 

ваше објашњавање лекције партнеру може вам помоћи да учврстите градиво. 

Често смо уверени како нешто добро знамо и како смо то научили, али тек када 

покушамо то пренети неком другом, видимо да то и није баш тако. Стратегија учења 

у пару је одличан начин и да увежбате излагање наученог пред наставником. 

Заједничко учење делује и на вашу мотивацију. Можда бисте у једном тренутку 

одустали од учења јер вам је свега доста, али вас партнер својом упорношћу 

подстиче да наставите. 

Такође, у паузама ће вам бити мање досадно када сте у друштву. 

Неколико најбитнијих ствари за учење 

Да бисте постигли успех у учењу, потребно је да водите рачуна о четири битне ствари 

у учењу: 

1. Услови у којима учите 

Пре почетка учења обавезно проветрите собу у којој учите. Чист ваздух помаже 

бољем раду мозга. У просторији не сме бити ни претопло ни прехладно (оптимална 

температуре треба да је између 18 степени и 22 степена). Друга битна ствар је да 

учите, ако је могуће, увек у исто време. То је добра стратегија за развој радних 

навика. Учите увек на истом месту, седећи за столом. Водите рачуна да сто не буде 

ни превисок ни пренизак. На столу припремите сав материјал за учење, а све остале 

ствари склоните. Радио и телевизор угасите. 

2. Планирање учења 

Једна од најважнијих ствари у учењу је да направите стални распоред времена за 

учење, одмор и остале активности.  Сваког дана одредите редослед учења. Учите у 

континуитету по 45-60 минута. Учење различитих тема и предмета прекидајте 

кратким одмором. 

3. Начин на који учите 

Пре почетка учења потребно је да се саберете и усмерите мисли на оно што ћете 

учити. Учићете краће, а градиво боље научити ако оно што је било обрађивано у 

школи или на факултету учите истог или следећег дана код куће. Што пре то боље. 

Пре почетка учења, прво треба да прелистате уџбеник и белешке да бисте се 

подсетили градива које сте учили прошлог пута. Затим прочитајте пажљиво лекцију и 



забелешке у радној свесци. Ако је потребно, прочитајте и неколико пута. Затим 

проучите цртеже и табеле у уџбенику. Након читања размислите шта је важно и 

битно у лекцији и то подвуците или означите поред, Како да успешно и ефикасно 

учите са стране текста неким знаком. Користите уобичајене и најчешће знаке као што 

су стрелица или звездица. Градиво ћете најбоље учити и понављати уколико део по 

део препричате гласно својим речима. Градиво можете понављати тако да наслове 

из лекције претворите у питања, напишете их и покушате одговорити без гледања у 

књигу. Замолите родитеље, пријатеље да вас преслишају, прегледају задатке или 

тестове и укажу на евентуалне грешке које треба да исправите. Након учења 

„наградите” сами себе изласком, неком игрицом, гледањем телевизије и сл. 

4. Подстицаји за учење 

Врло важна ствар у учењу јесте мотивација и подстицаји. Битно је да кад год можете 

будете окружени и ведрим и позитивним особама које разумеју вас и ваше 

проблеме, које ће показивати интерес за ваше резултате учења. Оне ће вам много 

значити у тренуцима када наиђе „криза учења”, односно кад вам уопште не иде са 

учењем. Кроз вербалну или неку другу помоћ. Добар начин мотивације јесте 

хваљење и бодрење себе. Оно може бити значајан подстрек у процесу учења.  

 

Фактори успешног учења 

 

На учење утичу многи чиниоци. Сваки од њих, на свој начин, мање или више утиче на 

процес учења и усвајања знања.  

Најчешће се наводе следећих седам: 

1. Физиолошко стање 

За успешно учење изузетно је важно ваше здравствено стање, начин на који се 

храните, боравак на ваздуху, физичка активност, довољно сна… 

2. Мотивација 

Одуговлачите почетак учења, досадно вам је док седите изнад књиге, читате, али 

памтите врло мало, говорите себи како морате да учите, а ипак не учите, кињите себе 

због тога... 

Ово све значи да нисте мотивисани за учење.  

 



Како да пробудите мотивацију? 

Главни подстицај учењу јесу позитиван став и воља, угодне мисли, позитивна 

очекивања. Готово 50% успеха зависи од тога колико имате позитивно гледиште на 

све око себе. Исход често зависи од очекивања. Још једна добра техника је да 

уредите простор за учење. Уредност је пола учења (мисли се на план, радну торбу, 

сто...). Направите оптималну температуру, нека просторија у којој учите буде 

осветљена, не мењајте место за учење (иста ситуација ствара позитивне асоцијације 

за учење). 

3. Рад на часу 

Ово подразумева активно присуство на часу (учешће у дискусијама, постављање 

итања...), записивање белешки, праћење наставе са пуном концентрацијом... 

4. Планирање учења 

Планирање је јако важно јер повећава ефикасност учења. Врло је битно да направите 

план учења на дневном и недељном нивоу. Код креирања дневног плана водите 

рачуна колико предмета ћете учити данас, како ћете их распоредити, направите да 

план буде реалан и изводљив, да између сваког предмета постоји одмор, да одмор 

садржи и неку угодну активност (Интернет, одлазак у биоскоп, на пиће и сл). 

Прављење недељног плана учења је неопходно јер ви имате и свој приватни живот, 

интересе и жеље. Креирање недељног плана помоћи ће вам да стекнете радне 

навике и омогућити контролу над вашим активностима. 

Ево једног предлога како би требало да изгледа дневни и недељни план учења: 

  

                                      Дневни план учења 

 

       Наставни 

       предмет 

 

Планирани сати за 

учење 

         од-до 

 

Реализовано 

          да / не 

 

     Напомена 

 

    

    



    

    

Недељни план учења 

 

 

Сати 

                          Планирана активност 

 

     

   пон 

 

    уто 

 

   сре 

 

  чет 

 

  пет 

  

суб 

 

  нед 

 

7.00        

8.00        

9.00        

10.00        

11.00        

12.00 

 

       

13.00        

14.00        

15.00        

16.00        



17.00        

18.00        

19.00        

20.00        

21.00        

16.00        

5. Сналажење у материји која се учи 

Када учите, врло је важно да разликујете битно од небитнога, да сажимате градиво у 

облику властитих белешки, да уочите кључне речи и појмове, да садржај препричате 

својим речима тј. да избегнете дословно цитирање и учење напамет. 

6. Понављање и увежбавање градива 

Веома је битно да понављате градиво које сте прешли као и да знате колико пута то 

треба учинити. Да би се градиво добро научило, треба да га понављате и након што 

сте га први пут тачно препричали. Овакав начин учења ће вам помоћи да 

превазиђете страх на испиту и да течно и разложно одговорите на испитно питање. 

 

 

 

 Стручни сарадници-педагог/психолог 


