Školství

7 tipů jak se efektivně učit

Jak se efektivně učit
Máte pocit, že učení vám zabere spoustu času a v hlavě se nic
neudrží? Vyzkoušejte tipy, které vám mohou pomoci dosáhnout
vytouženého výsledku.
� 1. Preferujte tištěné materi-

ály
Moderní doba doslova vybízí
k tomu, učit se přes mobil či počítač. Také však tyto technologie ale
skýtají mnoho rozptýlení a příležitostí k prokrastinaci. Je proto
dobré si materiály spíše vytisknout
a mobil schovat pod polštář.
� 2. Učte se na více místech

Pokud sedíte hodinu u psacího
stolu a pořád jen nepřítomně zíráte do učebnice, zkuste se přesunout. Co zkusit například posezení
na čerstvém vzduchu nebo u otevřeného okna?
� 3. Čtěte nahlas

Je známým faktem, že čím více
smyslů při učení zapojíme, tím si
učivo lépe zapamatujeme. Zkuste
tedy číst nahlas. Zapojíte tak nejen
zrak, ale i sluch.
� 4. Věnujte se pouze jedné
věci
Schopnost dělat více věcí najed-

nou je možná užitečná, při učení
však ale spíše vytváří špatné studijní návyky. Tzv. multitasking
při učení podle výzkumníků prodlužujete čas, který je potřeba k
tomu, abyste si látku zapamatovali.
� 5. Střídejte předměty

Pokud jsou před vámi testy či
zkoušky z více předmětů, střídejte je. Nezdržujte se zbytečně jen
u jednoho, ale nastavte si časové
intervaly a předměty prostřídejte. Díky této „taktice“ procvičíte
mozek a zabráníte snáz únavě.
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� 6. Vytvořte si studijní plán

Jednotlivé předměty se liší svou
mírou náročnosti, což znamená,
že na některé budete potřebovat
více času a na jiné méně. Proto si
vytvořte studijní plán, který vám
ukáže, jak dlouho vám bude trvat
příprava na konkrétní zkoušky.
� 7. Aktivní učení

Většina studentů se učí tak, že
otevře učebnici a čte a čte a čte.
Jedná se o tzv. pasivní způsob učení.
Mnohem účinnější však je tzv.
aktivní metoda. Učte se s kartičkami, testujte sami sebe, snažte se
uplatnit naučené vědomosti v praxi.
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