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Марина Панић

• професор српског језика и књижевности у Гимназији 
Краљево

• самостални педагошки саветник

• саветник-спољни сарадник ШУ Краљево

• аутор семинара “Значај разумевања прочитаног за 
образовни систем” (440) и “Наставник, креатор свог онлајн 
окружења”(638)



Зашто ова тема?

• Презентације

• Википедија

• Правилник

• Међупредметне компетенције

• Пројектна настава



Дигиталне мапе ума
(менталне, когнитивне, умне мапе)



Методе учења

• механичко и смислено учење;

• дивергентно (стваралачко) учење;

• интерактивно учење;

• учење путем открића;

• визуелно учење.



Употребна вредност

• учење технике квалитетног учења

• подстицање ученика на креативно организовање 
садржаја у коме се одваја битно од небитног



Историјат

Порфирије из Тира
филозоф, III век

Леонардо да Винчи
(1452 —1519)

Тони Бузан 
британски психолог
(1942)



Мозак

• Бузан тврди да умна мапа 
подједнако користи леву и 
десну страну мозга, 
балансира га, задире у 99% 
нашег никад коришћеног 
менталног потенцијала и 
делимично га остварује.



Савети 
• почните од средине неким цртежом који најбоље 

представља тему на којој радите;
• користите разне симболе и различите величине слова;
• одредите и упишите кључне речи;
• свака кључна реч мора бити самостално записана;
• користите различите боје;
• развијте свој стил израде менталне мапе;
• нагласите најважније делове и користите асоцијације;
• нацрт умне мапе направите јасно и прегледно;
• мапа ума је целина.





Сви радови на једном месту





Коментар на рад



Како почети



Додавање слике



Додавање појма



Додавање текста на слику



Слободно мењање места



Могућности



Организација



Презентовање



Извоз



Штампа



Дељење



Неки примери











Алати

• poplet.com

• mindmup.com

• coggle.it

• bubbl.us



Закључак

• мапа ума је средство које нам помаже да 
квалитетно систематизујемо, прикажемо и 
тумачимо неке садржаје;

• подстиче на креативност и на вишестрано, 
свеобухватно размишљање;

• једноставан је и добар путоказ при решавању 
разних проблема.



Марина Панић

www.професоркамарина.од.срб

profesorkamarina@gmail.com

Питања?

http://www.професоркамарина.од.срб/

