
КАКО ДА ГО ПОТТИКНЕТЕ 
ВАШЕТО ДЕТЕ ДА УЧИ 

ПОЛЕСНО СПОРЕД НЕГОВИОТ 
СТИЛ НА РАЗМИСЛУВАЊЕ



*Според CAST (Center for Applied Special Technology) – непрофитна организација за образовни истражувања и 
развој, која го осмисли Универзалниот дизајн за учење, кој се користи ширум светот за подобрување на 
инклузивноста на поучувањето и учењето. За повеќе видете на 1

Стил на мислење

Рефлексивни 
мислители

Интуитивни 
мислители

Карактеристики

•  најдобро разбираат кога 
имаат време да размислат за 
она што го виделе, 
слушнале и прочитале
••  размислуваат пред да 
дејствуваат
•  тивки се, замислени и 
внимателни

••  најдобро разбираат кога 
имаат можност да одговорат 
на прашањето „зошто“ и да 
ги истражат односите меѓу 
нештата
••  ја гледаат големата слика 
и потоа ја разделуваат на 
детали
•  не сакаат да меморираат 
факти и информации
••  размислуваат теоретски 
односно „што би било 
кога...“

Најдобро учат кога

•  поставуваат и им се 
поставуваат прашања
••  почнуваат од големата 
слика и полека се 
фокусираат на детали 
(дедуктивно расудување)
••  разговараат за стекнати 
вештини и нивно поврзување 
со нови - на пр. врската меѓу 
собирање и одземање
•  пишуваат резимеа на 
белешки или текстови од 
часот
••  водат дневник за 
наученото

•  домашните задачи ќе се 
поделат на покуси делови со 
паузи меѓу нив
••  ќе применат теорија во 
практика, на пр. ако видат 
како аглите на триаголникот 
се собираат до 180 степени 
(A + B + C = 180°)
••  ќе ги прочитаат насоките 
пред да одговорат на 
прашања или нешто да 
сработат
•  ја проверуваат работата за 
да видат дали направиле 
грешки од невнимание



• најдобро разбираат кога 
можат да ги видат чекорите и 
логиката
• согледуваат како од 
деталите се гради големата 
слика
•• ги прават работите по 
логичен редослед или низа 
(чекор по чекор)

• ќе ги слушнат причините 
зад идеите и барањата
• ја покажуваат својата 
работа
• наставниците поминуваат 
низ математички задачи и 
упатства чекор по чекор
•• учат информации во мали 
делови и согледуваат како 
тие се надоврзуваат на она 
што веќе го знаат
• водат белешки во вид на 
нацрт или концепт
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Секвенцијални 
/редоследни  
мислители

Глобални 
мислители

• најдобро разбираат кога 
можат да ја видат целата 
слика одеднаш
• во исто време ја гледаат и 
големата слика и деталите
• бргу донесуваат одлуки и 
доаѓаат до решенија
•• често имаат „еурека“ 
моменти во кои одеднаш сè 
се поврзува и добива смисла
• не размислуваат во логични 
чекори

• учат со другарчиња или во 
групи
• играат практични игри и 
спроведуваат активности и 
проекти
• добиваат чести повратни 
информации од наставниците
•• ја знаат крајната цел на 
активноста или насоките
• прегледуваат („фрлаат око 
на“) цело поглавје или 
лекција пред да го проучат 
секој дел

Познавањето на силните страни во учењето и стилот на размислување на Вашето 
дете може да помогне и дома и на училиште да се откријат најефективните и 
најефикасните начини за учење и олеснат домашните задачи.


