
УЧЕЊЕ И

ПРОБЛЕМИ У УЧЕЊУ



ЗА УСПЕШНО УЧЕЊЕ НЕОПХОДНО 

ЈЕ ДА ПОСТОЈИ:

• -РАДНА НАВИКА- спречава нагомилавање градива које, уколико се 

нагомила, изгледа несавладиво

• -МОТИВАЦИЈА-односно намера да се нешто научи која олакшава 

процес учења и чини га квалитетним.



Проблеми у учењу најчешће настају као 

последица:

• Неусвајања метода и техника адекватног учења те се у учење улаже пуно времена које 
не даје резултате;

• – Недостатка мотивације и циљева за чије постизање је редовно учење неопходно;

• – Лоше концентрације и немогућности фокусирања пажње на градиво, што може 
бити последица:услова  живота , преокупираности различитим животним 
околностима или  лошег општег физичког или менталног стања, постојања 
поремећаја пажње.



Најчешћи проблеми у учењу су

• 1. Стално одлагање почетка учења – мотивација постоји за све друге 

активности осим за учење; за учење се ,,нема времена’’.

• 2. Кампањско (нередовно) учење – градиво се гомила јер у почетку делује да 

има сасвим довољно времена да се све постигне. Међутим, када дође тренутак 

да се учи, времена је премало да би се све успешно савладало.

• 3. Одустајање од учења – градиво на први поглед делује несавладиво па се 

одустаје и од покушаја да се оно разуме и усвоји.



• 4. Испитна  узнемиреност – преокупираност могућим негативним исходима 

• 5. Неорганизованост – не постоји никаква подела градива нити план учења, 

није дефинисано време за учење и време за слободне активности.

• 6. Неразумевање – као последица неслушања , непажње или изостајања са 

предавања, и неразјашњавања онога што је остало нејасно.

• 7. Пасивно ишчитавање текста без понављања и преслишавања.



Неки од најчешћих изговора за одлагање 

учења- како их превазићи

,,Градиво је преобимно’’

• Градиво треба поделити у више мањих целина. Када се успешно пређе један 

део, то ће сасвим сигурно бити мотивациони фактор за даље, као и за 

преформулисање овог изговора у позитивну афирмацију ,,Ипак ја могу ово да 

савладам ’’

• ,,Нема сврхе учити, свакако ћу добити лошу оцену’’

• Колике су шансе да успех изостане уколико се уложи труд и да све од себе? 

Заправо јако мале.



• ,,Немам инспирацију’’

• Потребно је једноставно само почети са учењем, без непотребног анализирања 

спољашњих и унутрашњих фактора.

• Можда и није тако тешко као што делује, а инспирација се развије већ са првим 

успешно наученим редовима



И САМО ЈОШ ДА СЕ ПОДСТИММО

• Редовно  одржавати хигијену , нарочито хигијену руку 

• Избегавати  непотребан контакт са другима како би спречио ширење 

Корона вируса

• Дружите са укућанима играјући друштвене игре на које сте заборавили  

• Помозите онима којим је помоћ потребна

• Остварити дружења на даљину са пријатељима...

Педагог Гордана  и психолог Мира


