UČNI STIL
Pri učenju smo odvisni od tega, kako sprejemamo sporočila iz okolja.




35% ljudi je vidnih tipov (za njih je pomembno slikovno gradivo)
25% ljudi je slušnih tipov (pomembna so predavanja, pogovor, zvok, glasba)
40% ljudi je praktičnih tipov (zanje so pomembne ročne spretnosti, gibanje, delo, dotik)

Reši spodnji test in ugotovi kateri učni tip si TI . Na koncu vaje si preberi kako lahko prilagodiš tvoje
učenje glede na to, kako sprejemaš informacije iz okolja….
NAVODILO: Preberi vprašanje in obkroži en (1) odgovor , ki ti najbolj ustreza! Na koncu testa
preštej število obkroženih a –jev, b-jev, c-jev in spoznal boš kateri učni tip si.

KAKO SPREJEMAŠ SPOROČILA IZ OKOLJA?
1. Česa se dan po zabavi najbolj jasno spomniš?
a. Obrazov ljudi, ne pa tudi njihovih imen
b. Imena, ne pa obrazov
c. Svojih dejan, pogovorov
2. Kako najraje rešuješ probleme?
a. Sestavim seznam in naredim načrt po korakih
b. Pokličem prijatelja in se z njim pogovorim
c. V mislih si predstavljam kako rešim problem
3. Stojiš v dolgi vrsti pred kinom. Kaj delaš med čakanjem?
a. ogledujem si reklamne plakate za druge filme
b. pogovarjam se z osebo ob sebi
c. drsam z nogam ali kako drugače se gibljem
4. V katero restavracijo ne bi vstopil?
a. v premočno osvetljeno
b. s preglasno glasbo
c. z neudobnimi stoli
5. Kaj delaš ko poslušaš glasbo?
a. Sanjarim(vidim podobe, ki mi jih vzbuja glasba)
b. Brundam melodijo
c. Gibljem se v ritmu glasbe, potrkavam z nogami
6. S čim se raje ukvarjaš?
a. z risanjem
b. z glasbo
c. s športom

7. Kaj delaš, ko si srečen?
a. smejim se
b. vzklikam od veselja
c. skačem od veselja
8. Kaj delaš, ko si jezen?
a. namrščim se
b. kričim ali vzkipim
c. brcam in treskam z vrati

9. Kaj od naštetega se ti zdi najbolj moteče, ko se skušaš zbrati?
a. Vidni dražljaji
b. Glasovi
c. Drugi občutki kot so lakota, skrbi, ozki čevlji
10. Kako bi se raje učil o delovanju računalnika?
a. z gledanjem filma
b. s poslušanjem razlage o delovanju računalnika
c. razstavil bi računalnik in poskusil ugotoviti kako deluje
REZULTATI: preštej število obkroženih :
a-jev : …………… VIDNI TIP
b-jev: …………… SLUŠNI TIP
c-jev: ……………. PRAKTIČNI TIP
Kateri tip je zate najznačilnejšI? Veliko ljudi je »mešanih tipov«, zato naj te ne čudi, če bodo
tvoji rezultati precej izenačeni.

Priporočila za uporabo ustreznih metod učenja glede na to kakšen tip si:











VIDNI TIP:
Oglej si slike, zemljevid,
Beri navodila,
Beri knjige, revije
Zapisuj si, naredi izpiske, miselne vzorce
Riši preglednice, grafe, diagrame, skice, tabele, časovne trakove,plakate
Uporabljaj barve,
Piši poročila, seminarske
Pri pomnenju uporabljaj miselne slike (predstave), asociacije
Uči se v majhnih skupinah
Oglej si filme, fotografije…













SLUŠNI TIP:
Udeležuj se predavanj,
Glasno ponavljaj,
Uporabljaj različne tone, narečja, igraj se z glasom,
Posnemi učno snov na kaseto,
Uči se v paru ali skupini,
Snov glasno povej,
Uči se v tišini,
Sodeluj pri projektih, z uporabo videa,
Javi se za igranje vlog, naredi intervju,
Poslušaj radijske oddaje,
Sodeluj v igralski zasedbi,
PRAKTIČNI TIP:















Podčrtaj navodila,prepiši jih, obkroži ključne besede,
Nariši preglednice,pobarvaj pomembno,
Otipaj predmete,
Naredi vajo, eksperiment,
Hodi in govori ko ponavljaš,
Pri učenju uporabljaj rimo, igraj se,
Uči se postopoma,
Urejaj oglasno desko,
Kipari, rezljaj, šivaj, izrezuj, lepi,
Pleši, pojdi na delavnice,
Sodeluj v igralski skupini,, na kvizu,
Potuj,
Uporabljaj računalnik.

