MOKYMOSI STILIAI

Mokymosi stilius- tai būdas, kuriuo mokinys suvokia, apdoroja, įsimena, pritaiko mokomąją
medžiagą.
Skiriami trys pagrindiniai informacijos priėmimo bei tvarkymo būdai:
REGIMASIS (vizualinis), kai dominuoja vaizdinis informacijos priėmimo
ir apdorojimo būdas.
GIRDIMASIS (audialinis), kai pirmenybė teikiama garsinei informacijai.
JUDĖJIMO, LIEČIAMASIS (kinestetinis), kai pirmenybė teikiama
lytėjimui ir dalyvavimui veikloje.

Jei dominuoja regimasis
rekomenduojama:

(vizualinis)

informacijos

priėmimo

būdas,

- piešti su mokomąja medžiaga susijusius paveikslėlius, schemas, minčių žemėlapius;
- pabraukti svarbiausius dalykus, naudojant spalvas bei skirtingus šriftus.
- taip pat gerai yra žiūrėti mokomuosius filmus;
- kurti plakatus;
- svarbiausią informaciją užsirašyti ir priklijuoti gerai matomose vietose ir t.t.
- mintyse įsivaizduoti, net suvaidinti nagrinėjamą temą.

Jei dominuoja girdimasis (audialinis) informacijos priėmimo būdas, geriausia
mokytis:
- skaitant garsiai ar pašnibždomis;
- nuolat klausantis įrašyto teksto;
- kam nors pasakojant apie tai, ką norima įsiminti, tekstą, kurį reikia išmokti;
- kartojant ritmiškai;
- labai gerai mokytis klausantis muzikos bei radijo programų apie tai, ko mokomasi.

Jei dominuoja kinestetinis (judesio) informacijos priėmimo ir apdorojimo būdas,
rekomenduojama:
- mokantis vaikščioti ar kitaip ritmingai judėti (pavyzdžiui, kartojant taisyklę ritmingai spragsėti
pirštais ar mušti koja);
- nuolat keisti ar bent pertvarkyti savo mokymosi vietą;
- skaitant mokymosi medžiagą rekomenduojama keisti kūno padėtį (skaityti atsistojus,
atsigulus, atsisėdus, stovint ant vienos kojos ir pan.);
- emocionaliai reaguoti į skaitomą tekstą (šypsotis, linksėti, raukytis, piešti šypsenėles,
šauktukus ir kt. ženklus).

Žinodami savo mokymosi stilių mokiniai :






geriau išnaudoja savo mokymosi galimybes;
išmoksta naujų mokymosi strategijų, metodų;
labiau pasitiki savimi;
geriau jaučiasi pamokoje, patiria mažiau įtampos;
patiria mokymosi sėkmę, o tai motyvuoja mokinį.

MOKYMOSI STILIAI PAGAL KLASES 2015 – 2016 M. M.
Klasė
5 klasė
Mokinių skaičius 17
Apklausta
17
6
Mokymosi stilius Regimasis
Girdimasis 6
Regimasis- Girdimasis 4
Girdimasis- Kinestetinis 1

Klasė
7 klasė
Mokinių skaičius 13
Apklausta
12
3
Mokymosi stilius Regimasis
Girdimasis 4
Regimasis- Girdimasis 4
Kinestetinis 1

Klasė
10 klasė
Mokinių skaičius 11
Apklausta
10
2
Mokymosi stilius Regimasis
Girdimasis 6
Regimasis- Girdimasis
1
Kinestetinis- Girdimasis 1

6 klasė
11
9
Regimasis 5
Girdimasis 2
Regimasis- Girdimasis 2

8 klasė
17
14
Regimasis 4
Girdimasis 3
Regimasis- Girdimasis 6
Kinestetinis
1

5-10 klasių mokinių mokymosi stiliaus
tyrimas atliktas 2015 m. lapkričiogruodžio mėn.
Iš viso apklausta 62 mokiniai.
Apklausą atliko psichologo asistentė
Rasa Kazlauskaitė

