Упознај себе
Током учења је могуће корисити више стилова, али ће један бити
доминантинији од других.

СТИЛОВИ УЧЕЊА

Ако си

ВИЗУЕЛНИ ТИП

Особе које спадају у визуелне типове, углавном се ослањају на чуло
вида и информације примају видом, односно сликом. Они радије
бирају белешке, илустрације, прилично су уредни и организовани.
Визуелни типови праве дугорочне планове и одлично памте лица. Радо
читају, а како би лакше разумели градиво, траже и посматрају
фотографије, илустрације и графиконе.
Карактеристике визуленог типа
Визуелни типови морају “видети” како би запамтили, бележе и
скицирају током предавања, памте помоћу асоцијација, воле да читају,
да пишу, да цртају и врло лако могу заборавити вербала упутства.
Уколико сте визуелни тип, уместо памћења, направите “мапу” или
распоред са битним датумима. Користите белешке и маркере у боји,
као и меморијске картице, као подсетнике.

Ако си

АУДИТИВНИ ТИП

У односу на први тип, особе које су аудитивни типови, више се
ослањају на чуло слуха или на слушање. Ове особе радије слушају на
предавању и уче градиво наглас. Они су одлични у имитирању и за
разлику од визуелних типова, бука их у великој мери омета.Аудитивни
типови најлакше уче кад чују градиво, док најбоље памте кад уче
наглас. Више им одговара усмено испитивање.
Карактеристике аудитивног типа
Аудитивни типови морају чути како би запамтили. Наиме, они уче
слушајући, читају наглас, слушају објашњења, добро имитирају, врло су
детаљни у описима, отворени су и комуникативни.
Уколико сте аудитивни тип, учите с пријатељима и понављајте наглас.
Снимајте предавања и преслушавајте их. Учествујте у дебатама током
часа, објасните градиво пријатељу који је такође аудитивни тип,
држите се презентација и одговарајте усмено

Ако си

КИНЕСТЕТИЧКИ ТИП

Кинестетичким типовима је важно да сами изведу неку радњу како би
је могли разумети. Односно, особе које су овај тип желе непосредно да
учествују у процесу учења, као и да самостално стекну искуства. Они
уче у покрету.
Карактеристике кинестетичких типова
Кинестетички типови воле пажњу. Позитивно реагују на награде попут
загрљаја или тапшања. То значи да су оријентисани на физичку
активност, често су и спортски типови, користе гестове и мимику, не
воле да читају. Они воле да глуме и уживају у разним активностима.
Одлично су оријентисани у простору и врло су отворени.
Уколико сте овај тип, најбоље је да учите кроз покрете, односно кроз
конкретну радњу. Током учења, понављајте наглас, ходајући. Покушајте
да учите са тихом музиком у позадини и правите честе паузе.

Стручњаци саветују комбинацију
стилова , односно вежбање слабијих,
јер се на тај начин постиже бољи и
потпунији напредак у учењу.

