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ДЕСКРИПЦИЈА ДИСТРАКТОРА ПАЖЊЕ У  ЕДУКАЦИОНОМ ПРОЦЕСУ

( НАСЛОВ СЕМИНАРА - ВЕЛИЧИНА СЛОВА 16 - БОЛД, ФОНТ: TIMES NEW ROMAN ) 

 Апстракт: Разматрање појма пажње припада широј педагошко - психолошкој проблема-
тици ефикасности наставног процеса. Предмет наше анализе на једној страни је пажња, 
тј. усмереност ученика на предмет учења а на другој дистрактори пажње, тј. споредне 
дражи које расејавају пажњу и коче извршавање примарног задатка. Да би ученик ус-
пешно савладавао наставне садржаје мора се на њих концентрисати. Теоријска анализа 
у овом раду показује каузалност и наставну корелативност ова два појма примарно ус-
мерена ка рационализацији и продуктивности наставе тј. образовно - васпитног процеса 
уопште.

 Кључне речи: пажња, дистрактори пажње, врсте дистрактора пажње, наставни процес

(АПСТРАКТ - СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ РАДА ДО 300 РЕЧИ, КЉУЧНЕ РЕЧИ – КЉУЧНИ ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ У РАДУ 
АНАЛИЗИРАЈУ - ВЕЛИЧИНА СЛОВА 12, ФОНТ: TIMES NEW ROMAN )

1. УТИЦАЈ ПАЖЊЕ И ЊЕНИХ ДИСТРАКТОРА НА ПРОЦЕС ЕДУКАЦИЈЕ

(ОБЛАСТ КОЈУ АНАЛИЗИРАМО - ВЕЛИЧИНА СЛОВА 12 - БОЛД, ФОНТ: TIMES NEW ROMAN ) 

 По ред, број них чи ни ла ца, сти му ла то ра ко ји до при но се про дук тив но сти, ра ци о на ли за ци-
ји, ин тен зи ви ра њу и ефи ка сни јој ор га ни за ци ји уче ња, ни је ма ли број ни оних не га тив-
них, де сти му ла тив них ко ји ума њу ју ефе кат са вла да ва ња на став них са др жа ја, те ста вља ју 
уче ни ка у не по вољ ну си ту а ци ју тра же ћи од ње га до дат ни ин те лек ту ал ни на пор, до дат ну 
пси хо фи зич ку енер ги ју.
 У то ку из у ча ва ња про бле ма успе ха уче ни ка у шко ли, нај чеш ћи од го во ри на пи та ње о 
узро ци ма сла бог успе ха, би ли су: “не мо гу да се кон цен три шем”, “па жња ме на пуш-
та”,...дру га, она при пре ма опа жа ња. Па жња је при прем ни ста ди јум у опа жа њу или ис пи-
ти ва њу. Ка да неш то при вла чи на шу па жњу, ми по чи ње мо да га по сма тра мо и да от 

(ТЕКСТУАЛНИ ДЕО РАДА СЕ ПИШЕ НА 4 - 6 СТРАНА - ВЕЛИЧИНА СЛОВА 12, ФОНТ: TIMES NEW ROMAN )
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