МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА
Учење, као универзална људска делатност предмет је изучавања
педагошке психологије с циљем да се олакша и и унапреди, тј. учини
ефикаснијом.
Ево неколико корисних упустава како да организујете и поспешите
школско учење:
-Користите више доступних извора садржаја о истој теми – тренутно
неизбежне дигиталне платформе и алате, упуства и инструкције наставника,
лекције из дигиталних и класичних уџбеника
-Основни услов успешног учења је учење са разумевањем, тј. активно
размишљање о ономе што се учи; упоређивање и повезивање чињеница
и идеја
-Усредсредите се на оно што је у тексту (презентацији градива) битно.
Научна сазнања су доказала да се битне идеје најбрже уче и најдуже памте,
те око њих, као око костура, организујте усвајање чињеница и др.
појединости. Битне идеје у штампаном материјалу препознаћете по томе што
су штампне „курзивом“ (масним словима), подвучене од стране аутора и
слично.Закони и принципи, који су често изражени и формулама припадају
категорији битног.
-Обратите пажњу не само на текст, већ обавезно и на графичке
елементе -шеме, табеле, графиконе, поготово ако припадате визуелном типу
ученика
-Знање, које није применљиво у пракси готово је бескорисно, те се
трудите да још у току учења изналазите могућност примене оног што се
учи
-Најбоље се научи градиво које сте другом објашњавали, па је пожељно
да размењујете идеје, дискутујете преко друштвених мрежа и форума о
сазнањима, идејама, проценама и решењима са наставницима и, нарочито,
вршњацима
-Ако учите из уџбеника почујте да се књига учи са оловком у руци тј.
користите оловку за подвлачење оног што је битно. Са подвлачењм не треба
почети прерано, него тек онда када сте схватили смисао градива. На маргини
текста додајте натукнице и фусноте

-Понављање је мајка свих наука, што вам налаже да се више пута
враћате једном те истом градиву. Пре него што пређете на наредни садржај
неког предмета, поновите претходни
-Понављајте својим речима, никако напамет „папагајски“и базирајте се
на горе поменуте битне идеје у понављању
-Правите изводе из „лекција“ по тезама – у облику скице, или резимеа
(укратко препричано градиво).Ако познајете технику „мапе ума“примените
је у усвајању појмова и састава сложених појава
-Ако сте амбициозни и иницијативни (што се нарочито цени код
ученика) идите и корак даље – осмишљавајте, уз помоћ наставника, пројекте
за решавање неког важног сазнајног, или друштвеног проблема, реализујте
мини истраживања преко друштвених мрежа, правите ПП презентације,
намењене наставницима и вршњацима; Осмислите и реализујте помоћ
вршњацима, који прате наставу по индивидуалном образовном плану, то ће
вас учинити бољим људима

