
  





стратегије 

1. дефинишите сопствене циљеве што је јасније могуће. размислите 
шта желите да постигнете, запишите циљеве! Без циља људи 
одлутају и на личном плану и на плану учења 

2. Анализирајте како трошите време 

Поставите себи питање: Да ли проводите довољно времена на 
остваривању циљева који су вам важни и потребни да развијете себе 

или своју каријеру?  

Постављајте га себи често.  

Фокусирајте се на важне задатке и престаните да гледате задатке који 
се чине хитнијим, али у суштини нису битни за ваше циљеве 



стратегије 

3.     Имајте план 

Већина људи зна шта жели, али немају план да то остваре. Научите 
да састављате листу обавеза, користите дневне и недељне 

планере. У планер унесите све битне догађаје у вези са школом 
(факултетом). Кључно је: што боље испланирате ваше време и 
активности, имаћете више времена за те активности 

4. Анализирајте планиране активности – проблеми ће се увек 
јављати, вредност доброг плана је да их на време препознате 

и нађете решења. Добро управљање временом омогућава да 
мерите колико сте близу циљева, јер оно што можете да 
мерите, можете и да контролишете. 

5. Запишите шта све треба да урадите, затим одлучите шта ћете 
урадити одмах, а шта касније, за шта ћете задужити неког 
другог, шта ћете одложити за неки наредни период 

 



стратегије 

6. Потребно је да одредите колико пауза ћете направити током 
учења. Некад ће вам бити потребне чешће паузе (ако је материја 
тежа) 

7. задатке поређајте по приоритету. Гледајте да кад кренете са 
учењем, почнете од тежих ствари 

8. Искористите време за учење до максимума. Можете учити када 
путујете аутобусом, преслишавати се током трчања или шетње и 
слично 

9. пре часа резимирајте оно што сте научили. 
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Минути учења 

концентрација 

Када учите пробајте да поштујете ово правило: 
• На сваких 30 минута направите одмор 10 минута (стојите 

и крећите се током те паузе), делује на бољу 
концентрацију 

• После паузе, следећих 2 минута понављате укратко шта 
сте у тих 30 минута научили, па пређите на следеће 
градиво 



подстакните мозак да боље ради! 
Ако уносите редовно неке од ових намирница, 
Сигурно ћете осетити побољшање у учењу 

1. Зелени чај 
2. Риба 

3. Мед 

Никако НЕ УЗИМАЈТЕ енергетска пића јер она 

уопште не помажу!! 
 Једно од најважнијих ствари је ДА СТИГНЕТЕ И 

ДА ИЗАЂЕТЕ напоље и ПрошетатЕ или 
протрчИТЕ... 



Joш мало Савета... 
 Важне активности у учењу обављајте рано ујутру јер се време за 

обављање тешких задатака проналази све теже како дан одмиче. 

 Почните дан са позитивним размишљањем. Ово ће вам помоћи да 
уђете у позитивно стање свести. 

 Имајте лагани доручак без журбе и крените на учење релаксирани. 

 Почните рад што је чешће могуће у исто доба дана. Људска бића су 
подложна навикама. 

 Покушајте да избегнете јутарње навике (као што су слушање вести, 
гледање телевизијског програма, читање новина и сл.) 



Joш мало Савета... 
 Искључите рачунар док учите (сем кад учење захтева рад на 

рачунару) 
 Избегавање слања порука и причање телефоном у време учења. 

Могу вас значајно пореметити. 

 Добро поређајте приоритете. Направите разлику између хитног и 
важног 

 Завршите започети задатак пре него што пређете на нешто друго. 
Треба избегавати прелазак са једног посла на други и резервисати 
довољно времена да би се важан задатак завршио. 

 Не посматрајте радни сто као место за одлагање (гомилање) 
папира. 

 Задатке са којима се суочавате, решавајте поступно. Никако не 
чекајте да се нагомилају како би сте тек тада почели да их решавате. 

 



Joш мало Савета... 
 откријте ваше биолошко време. То је време у току дана када се осећате најбоље 

(тада се најефикасније и учи). 
 Немојте бити перфекциониста. Не постоји апсолутно савршена особа. 

 Избегавајте непланиране активности. 

 Користите паузу у одређено време и задржите добар темпо рада. Увек има 

времена за паузу. Интензиван рад у дужем временском периоду се не исплати 
(нема ефикасности, а претвори се у мучење и мотивација пада) 

 Набавите роковник где можете водити рачуна о свом времену. Записујте 
активности, обавезе и догађаје да би сте меморију ослободили за учење. 

 Додатно време можете пронаћи, ако одредите дан у недељи када устајете сат 

времена пре или крећете на спавање сат касније него обично. 

 

 



Joш мало Савета... 
 Научите да кажете ‘’Не’’. Ограничавање времена за важне ствари али често 

непланиране као што су породица и пријатељи такође може да помогне. Као прво 
морате бити убеђени да сте и ви и ваши приоритети важни – чини се да је то 
најтежи део у учењу – да кажете не. 

 Добро искористите вишак времена. 

 Размислите о времену у току дана када можете очекивати највише прекидања. 
Планирајте своје активности између ових делова дана, тако да задатке можете 
извршавати без узнемиравања и на разуман и рационалан начин. 

 Мањи недовршен посао завршите на крају дана. 

 Један сат у недељи посветити се уређењу собе, радног простора. Уредност 

осигурава прегледност, а прегледност омогућава управљање временом. 



Joш мало Савета... 
 Ако се суочите са кризном ситуацијом, запитајте се зашто се то 

догодило и одредите главни разлог. 
 Никад немојте потпуно да попуните све дане и сате у недељи. 

Оставите простор за хитне ствари које могу да искрсну. 
 На крају сваког радног дана припремите се за следећи радни дан. 

 Завршите учење са позитивним стањем духа. Дозволите себи да се 
осећате задовољно након што сте завршили учење. 

 Придржавајте се плана трошења времена, јер је у супротном 
бескористан 



И да закључимо: 
 Као што је за читање ове презентације требало стрпљења, тако имајте  

СТРПЉЕЊЕ и за учење 

 Покушавајте сваки дан по мало – и то је боље него одлагати СВЕ за сутра 

 Када успете то, сваки следећи дан моћи ћете дуже да одржите концентрацију 
И УСПЕЋЕТЕ ДА научиТЕ више ствари за краће време 

 И на крају дана ћете бити задовољни, можда не сасвим, али сигурно више 
него претходних дана  
 

СРЕЋНОООО!!! 


