
ПРИНЦИПИ И МЕТОДЕ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ



КРЕЋЕМО!!! 
Потребни воља и рад!
Како положити испит? 
Проверити да ли су темељи добри!
Ако нису поправити их или изградити поново!
Затим, кренеш да надограђујеш темеље!
Учиш! 
Учиш! 
И учиш!
И размишљаш!
Повезујеш и систематизјуеш!
И питаш!
Размењујеш знање и искуство!
И опет, учиш, размишљаш, повезујеш и питаш!
И изађеш на испит и положиш!!!



1. Не ураде увек сав домаћи.
Процењују да ли ће им обављање тог задатка донети већу 
корист по цену утрошеног времена или ће утрошити време на 
активност од које неће имати пуно користи.

2. Никада не “прелиставају” скрипте.
“Прелиставање” уџбеника је најнепродуктивније учење. 
Читајју белешке са предавања и вежби и уче на основу 
примера и претходних испита.

3. Не подвлаче речи у књигама.
Није непотребно, али за неке студенте нема користи.

4. Пишу на папиру.
Писати поред свих рачунара и мобилних телефона?! Да, јер 
писање руком активира подручја у мозгу која помажу да
се учи брже и боље памти.

5. Све истражују и преиспитују! Сумњају и провравају!
6. Уче са паузама, а не сатима без престанка.
7. Пуно спавају.
Смењују се периоди напорног рада и одмора да би мозак имао 
времена да систематизује информације. 

8. Не чекају мотивацију, стварају је сами.
9. Вежбају да остану смирени у стресним ситуацијама.
“Вежбати” испит - увежбавати реакције на притисак испита.

10. Раде пробне тестове.
11. Уче објашњавајући себи материју.
Информације усвајају тако да сами себи објасне материју. 

12. Постављају често питања.
13. Искористе предавања и вежбе на најбољи начин.
Предавања су могућност да се сазна нешто корисно и занимљиво 
(не морање и смарање) и шта ће се наћи на испиту.

14. Уче више него што је потребно за испит.
Шире информације о теми која се учи. Уз интересантне приче
лакше се запамте и подаци потребни за испит. 

15. Сами смишљају методе учења и спремања испита.
Не следе један устаљени принцип учења. Испробаавају све 
могуће технике и стратегије, у проналажењу најбоље 
комбинације и увек отворени за нове методе учења. 

16. Придржавају се 80/20 правила.
Правило 80/20 = 20% узрока одговорно за 80% резултата. То 
значи да 20% активности у учењу доноси 80% успеха, док 80% 
резултата у учењу долази од 20% уложеног напора. Око 80% 
вредности коју реализујете у учењу, остварите за само 20% 
проведеног времена , па је велики део напора у учењу (80% -
четири петине) у највећој мери небитан и неважан.

17. Одмах анализирају грешке са колоквијума.
18. Користе старе испите.
Користе претходне испите као вежбу и припрему за следећи.

19. Често су заузети послом и додатним пројектима.
Разне активности активирају разне вештине и способности.

20. Уче кроз рад и праксу.
21. Не жале се.
22. Преузимају одговорност за своје студије.
Студије и резултати само су њихова одговорност и заслуга. 

22 НАВИКЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА КОЈЕ ТРЕБА ПРИМЕНИТИ



Написао Енди Руни - много са веома мало речи. 
Научио сам. Најбоља учионица на свету под ногама је старије особе.
Научио сам. Kада волиш, то се види.
Научио сам. Ако ми само једна особа каже „улепшао си ми дан“ улепшала ми је дан.
Научио сам. Уснуло дете у наручју најмирнији је осећај на свету.
Научио сам. Бити добар много је важније него бити у праву.
Научио сам. Никада не треба одбити дететов поклон.
Научио сам. Колико год живот од тебе тражи озбиљност, свако треба пријатеља с којим се може глупирати. 
Научио сам. Увек могу молити за некога, ако већ немам снаге помоћи му на други начин. 
Научио сам. Понекад је особу довољно узети за руку и разумети је срцем.
Научио сам. Обичне шетње с оцем када сам био дете, чуда су учиниле за мене одраслог.
Научио сам. Живот је попут ролне тоалетног папира, што се више ближи крају, брже се троши. 
Научио сам. Добро да нам Бог не даје све што тражимо.
Научио сам. Новац не купује ниво (класу, вредност).
Научио сам. Мале свакодневне ствари чине живот тако изванредним.
Научио сам. Испод свачије тврде љуштуре је неко коме треба поштовање и љубав.
Научио сам. Игнорисање чињенице не мањам их.
Научио сам. Када се планираш с неким изједначавати, само му дозвољаваш да те наставља рањавати.
Научио сам. Љубав, а не време, лeчи све ране.
Научио сам. Најлакши начин да постанем велика особа је окружити се другима способнијим 
(паметнијима, који више знају и умеју) од мене.
Научио сам. Свако кога сретнеш заслужује да га поздравиш с осмехом.
Научио сам. Нико није савршен, док се не заљубиш у њега.
Научио сам. Живот је груб, али ја сам још грубљи.
Научио сам. Могућности нису никада изгубљене; неко ће искористити оне које си ти пропустио. 
Научио сам. Када у себи скупљаш огорченост, срећа ће отићи негде другде.
Научио сам. Да сам мами (драгој особи) барем још једном рекао да је волим пре него је умрла. 
Научио сам. Своје речи трба сачувати мекима и нежнима, јер ћеш их сутра можда морати „појести“.
Научио сам. Осмех је бесплатан начин да побољшаш своје изгледе (шансе). 
Научио сам. Када те новорођено унуче ухвати ручицом за мали прст, повезали сте се за цели живот. 
Научио сам. Свако жели живети на врху планине, али сва срећа и раст догађаја се пењући се уз њу. 
Научио сам. Што мање времена имам, више посла направим.

КОРИСТИТИ ИСКУСТВА!!! НИЈЕ ТЕШКО БИТИ БОЉИ!!!  



Развојни пут!?



Синхроно клизање

Рад, рад и само рад!?

Шта би дао да си на мом месту?!

Шта желим? Шта је важно?
Шта могу и треба да урадим?



Да ли је најважнија тренутна и лична корист? А последице...?!



Шта је срећа?
Шта је уживање?
Шта је испуњен и задовољан живот?
Шта је “квалитетан” живот?

Ма шта радио, немој 
радити против своје 
воље, без љубави 
према људима, 
без претходног 
размишљања
или ако те што вуче
на другу страну.

Марко Аурелије (121-180) 
- римски цар и филозиф 

Многи од нас бирају свој пут из страха, скривајући 
прави мотив. Говоре себи да су уствари практични. 
Јер оно што заиста желе, је ван њиховог домашаја 
и не усуђују се да од Универзума то траже за себе!
. . . .

Може се десити да не успеш у нечему што ниси ни желео, 
па зашто онда не би покушао да радиш нешто што волиш. Џим Кери, амерички глумац - комичар.



Срећа не пада са неба и за њу се треба бирити, а када се дели она се умножава!!!



И ми смо у трци! Шта је и где циљ?



Нису све новине увек за наше добро!!!



Неолитске  културе 
4.500 г.п.н.е. Где смо ту ми?

Дијана 
Будисављевић

у II св. рату из 
усташких логора 

извукла преко 12.000 
углавном српске деце!

Ј. Ц. (1865-1927)
Један од врхова Србије!
Види серију “Шешир проф. 

Вујића„!

Данас??? У излогу 
на Башчаршији 
и симбол фашизма!

Ни знање 
не пада са 
неба! 
Информације!?



МИНА – насеље са 100.000 луксузних шатора за око 3 милиона људи у близини 
Меке и Медине. Користи се око 5 дана годишње. Овде нема избеглица!!!???
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