Драги ушеници,

Време је да наушимп нпву лекцију. Без пбзира на разлишите пкплнпсти
мпрамп налазити нашине да превазилазимп прпблеме. Тп је живпт –
непрекидна прпмена.
Захваљујући инфпрмаципним технплпгијама мпжемп радити и ушити на
даљину. Све щтп смп ушили п пдгпвпрнпм ппнащаоу треба сада да
применимп.
Да би ушеое билп ефикасније и знаоа трајнија важнп је знати неке шиоенице
кпје утишу на квалитет пнпга щтп се уши. Оне се пднпсе, какп на ушеое из
учбеника, такп и на ушеое електрпнским путем. Овп је прилика да се градивп
уши на вище нашина, щтп мпже дпдатнп ппправити оегпвп разумеваое.
 За ппшетак припремите свпј радни прпстпр: ппред себе имајте самп
предмете неппхпдне за ушеое (свеску, плпвку, учбеник) и
елиминищите сваки вид буке, галаме и телефпнских ппзива. Најбпље је
седети на стплици и за стплпм јер се такп ппстиже најбпља
кпнцентрација. Накпн пдгледаних предаваоа на телевизији, крените
са ушеоем.
 Сагледајте првп лекцију у целини, а затим ппдвуците кљушне реши и
истакните битне инфпрмације.
 Расппредите ушеое – акп градивп садржи велики брпј ппдатака, не
ппкущавајте да наушите све пдједнпм. Ушите деп пп деп. Преслищавајте се.
 Обавезнп разјасните све термине и шиоенице, немпјте да ушите
напамет пнп щтп не разумете. Активнп ушити, знаши ушити са разумеваоем.
 Редпвнп пбнављајте градивп какп бисте спрешили забправљаое. На
пвај нашин се пслпбађате стреса јер ћете мпћи увек са лакпћпм да га
примените.

 Лекције кпје ушите ппвежите са претхпднп наушеним. Таквп знаое
пстаје дуже и бпље се примеоује у свакпдневним ситуацијама.
 Немпјте ушити нпћу. Чпвек има свпј биплпщки сат кпме је нпћ
предвиђена за спаваое, а и тада је мнпгп теже запамтити градивп.
 Пптребнп је да наушите какп да прганизујете свпје време јер ћете га
самп на тај нашин имати дпвпљнп, и за ушеое, али и за друге
активнпсти.
Евп примера какп тп мпжете ушинити:
Ппнедељак

Утпрак

Среда

Четвртак

Петак

Субпта

8,00
9,00
10,00
11,00

 Оцените свакпга дана свпје ангажпваое – тп ће вам ппмпћи да
сагледате да ли сте на дпбрпм путу да пстварите успех.
 Имајте ппзитиван став. Дпнесите пдлуку да ћете успети. Главни
ппдстицај ушеоу су: ппзитиван став и впља, ппзитивне мисли и
пшекиваоа.
 Дпвпљнп спавајте. Врлп је важнп да редпвнп и дпвпљнп спавате.
Недпстатак пдмпра мпже ппгпрщати стаое стреса.
 На крају свакпг раднпг дана припремите се за следећи.
Ови савети треба да вам ппмпгну да пстварени резултати буду у складу са
улпженим наппрпм и да уједнп развијате радне навике.
Битнп је да знате, да без пбзира на ппл и пбразпваое свакп мпже да науши
све щтп ппжели акп кпристи свпје интелектуалне сппспбнпсти.
Пп заврщетку щкплских пбавеза мпжете креативнп прпвпдити слпбпднп
време: слущајте музику, шитајте коиге или радите друге активнпсти кпје вам

пришиоавају задпвпљствп. Одредите време када ћете средити свпју спбу или
кутак за ушеое.
И не заборавите: сваки пораз не значи аутоматски неуспех. Важно је да не
престанете да покушавате.

Педагпг щкпле
Татјана Чупић

