
 Учење је процес стицања новог  или модификовања 
/мењања/ постојећег знања, понашања, вештина, вредности

 Учењем се стичу навике, моторне вештине, усвајају се знања 
и информације, друштвена правила и социјалне норме, 
развијају се интересовања и мотиви, формирају се социјални 
ставови, вредности и иделогије, развијају се и мењају 
особине личности итд.

 Зато је учење је схваћено као прогресивно и релативно 
трајно мењање индивидуе настало под утицајем средине и 
изазвано потребама индивидуе која се мења.

УЧЕЊЕ

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/Behavior
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/Value_(personal_and_cultural)


Шта све учимо:

 Пузање, ходање, трчање, пењање, пливање,

 Хватање, додавање, играње

 причање, писање

 храњење, облаћење

 употребу разних предмета, алата, машина...

 вожњу - санке, скије, ролере,  бицикл, мотор, ауто, 
авион...

 скоро све што знама ми учимо

УЧЕЊЕ



УЧЕЊЕ
 Разликујемо спонтано или ненамерно учење од 

систематског, намерног,  организованог учења- које 
се најчешће одвија у школи

 Путем учења преносе нам се све тековине до којих 
је људски род дошао у прошлости. Ово је учење 
које се преноси с генерације на генерацију

 Учењем се сваки човек служи својим искуством, 
као и искуством других људи, до којих су они  
такође долазили  учењем.



УЧЕЊЕ
 Када се говори о учењу можемо 

поставити неколико питања:

 ШТА

 КАДА

 ГДЕ

 ЗАШТО

 КАКО



УЧЕЊЕ
 ШТА- школско градиво

 КАДА- током школских часови НАСТАВА и 
током рада код куће

- у школи према распореду часова

- код куће организујући свој дан

 ГДЕ – код куће одабрати простор за учење

 ЗАШТО – јер ћеш бити у разним животним 
ситуацијама када ће ти знање стечено на 
овај начин користити у животу

 КАКО –проналажењем најбржег и 
најефикаснијег начина учења, оног чијим 
ћеш резултаитима бити задовољан/на  



УЧЕЊЕ

За ефикасно учење потребно је :

 Да имаш развијене радне навике

 Да направиш план учења 

 Да научиш како да учиш

 Да знаш како да се избориш са 
градивом које те не интересује



Људи запамте : Када:

10% од онога што прочитају читају 

20% од онога што чују

посматрају слике

50% онога што виде и чују

70% онога што кажу и запишу

слушају предавања

30% од онога што виде

гледају  филмове и слушају    
аудио записе

излажу и учествују у 
групној дискусији

90% од онога што раде вежбају и раде



УЧЕЊЕ

ПАСИВНО УЧЕЊЕ
 Тренутно знање, брзо се заборавља

 Не повезује се са личним искуством и не примењује у 
свакодневном животу

АКТИВНО УЧЕЊЕ
 Трајно знање

 Повезује се са личним искуством

 Користи се у свакодневном животу и преноси у нове 
ситуације



УЧЕЊЕ
Златна правила ( или закони ) учења:

 Закон веровања – нису други способнији, већ су више развили своје 
способности и таленте

 Закон уложеног труда – више улагања, бољи резултати

 Закон упорности– то је најјачи квалитет успеха у учењу

 Закон снаге и енергије– „У здравом телу, здрав дух“

 Закон беспрекорног рада– тако се стиже до најбољих резултата

 Закон учења корак по корак– редовност, систематичност, дисциплина

 Закон разумевања и повезивања градива– одвајање битног од 
небитног

 Закон мотивације– тада је добра концентарција, већи мисаоне 
активности и бољи резултат


