ITSEARVIOINTI

OPPIMISTYYLI
Päiväys

Miten sinä opit?

Jokainen oppii eri tavalla. Oppimistyyli kertoo, miten sinä opit.
Oman oppimistyylin tietäminen auttaa sinua oppimaan ja opiskelemaan itse.
Valitse kolmesta vaihtoehdosta se, joka sopii sinulle parhaiten.
Laske lopuksi, kuinka monta A-, B- tai C-vastausta sait.

1.
Keskittyminen

2.
Ajatteleminen

A Sinua häiritsee, kun näet sotkua tai liikettä. Näet asioita, joita muut eivät huomaa.
B Ääni häiritsee sinua. Haluat itse päättää, onko ympärillä ääntä.
C Sinua häiritsee, kun ympärilläsi tapahtuu jotain. Sinä ajattelet usein jotain muuta, kuin
omaa tehtävää/työtä.

A Kun ajattelet, näet kuvia, jotka voivat olla totta. Mielikuvissa on paljon yksityiskohtia.
B Ajattelet paljon ääniä.
C Sinun ajatuksissa on paljon liikettä.
A Sinua ärsyttää kuunnella toista ihmistä pitkään. Käytät usein sanoja nähdä ja kuvitella.
(myös äidinkieli)

3.
Puhuminen

B Tykkäät kuunnella ja ehkä myös puhua paljon. Käytät usein sanoja sanoa, kuulla ja
ajatella. (myös äidinkieli)
C Puhut paljon käsillä. Liikut, kun puhut. Käytät usein sanoja tuntea, koskea ja pitää kiinni.
(myös äidinkieli)

4.
Uusien ihmisten
tapaaminen

5.
Ihmisten
tapaaminen
uudelleen

6.
Rentoutuminen

A Haluat tavata kasvokkain, niin että olette samassa paikassa.
B Tykkäät puhua puhelimessa.
C Haluat tehdä jotain (esim. kävellä) kun puhut.

A Muistat kasvot, mutta et nimiä. Yleensä muistat, missä tapasitte.
B Muistat yleensä nimet. Yleensä muistat, mistä puhuitte.
C Muistat yleensä mitä teitte yhdessä.

A Tykkäät katsoa televisiota ja mennä elokuviin tai teatteriin.
B Tykkäät kuunnella radiota, soittaa musiikkia, lukea tai jutella ystävän kanssa.
C Tykkäät urheilla tai tehdä jotain käsillä.
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7.
Lukeminen

8.
Kirjoittaminen

9.
Uudet työt

10.
Asian tai esineen
kokoaminen

11.
Toisen ihmisen
mieliala

12.
Opettaminen

A Tykkäät, kun kirjassa kerrotaan maisemasta. Ajattelet, mitä kirjassa tapahtuu.
B Tykkäät lukea dialogia, keskustelua. Voit kuulla heidän puheen.
C Tykkäät lukea tekstiä, jossa tapahtuu paljon. Ehkä et tykkää lukea mitään.

A Yrität nähdä uuden sanan. Mietit, miltä se näyttää paperilla.
B Yrität sanoa sanan ääneen. Yrität ”kuulla” uuden sanan.
C Kirjoitat uuden sanan, ja sitten mietit onko se oikein.

A Haluat nähdä uudet asiat ja ohjeet kuvassa.
B Haluat kuunnella ja lukea ohjeet ensin. Haluat ensin miettiä asiaa. Ehkä kysyt kaverilta.
C Tykkäät tehdä uuden asian heti. Yrität monella tavalla.

A Katsot ensin kuvaa, sitten luet ohjeet.
B Puhut asiasta tai esineestä kaverin kanssa. Puhut joskus yksin, kun teet työtä.
C Et lue ohjetta. Keksit oikean tavan tehdä, kun teet.

A Katsot kasvojen ilmettä.
B Kuuntelet ääntä.
C Katsot ihmistä ja ruumiinkieltä.

A Haluat näyttää uuden asian kuvassa.
B Haluat kertoa uuden asian. Ehkä kirjoitat ohjeet paperille.
C Haluat näyttää miten uusi asia tehdään. Pyydät myös opiskelijaa yrittämään.

A = visuaalinen

Yhteensä

B = auditiivinen
C = kinesteettinen/
taktiilinen

Se oppimistyyli, joka sai eniten pisteitä, on sinun ensimmäinen oppimistyylisi.
Toiseksi eniten pisteitä saanut oppimistyyli on sinun toinen oppimistyylisi.
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Visuaalinen
Visuaalisessa oppimistyylissä
näkeminen on tärkeää.
Visuaalinen oppija näkee
asiat kuvina. Hän myös oppii
näkemällä ja katselemalla.

Auditiivinen
Auditiivisessa oppimistyylissä
kuuleminen on tärkeää.
Auditiivinen oppija toistaa
usein kuulemansa. Hän myös
kuuntelee uusia sanoja ja
lauseita mielessään.

Kinesteettinen/taktiilinen
Taktiilisessa/kinesteettisessä
oppimistyylissä tunteminen
ja tekeminen ovat tärkeää.
Kinesteettinen oppija oppii
kokemisen avulla.

VINKKEJÄ OPISKELUUN!
Piirrä sivun reunaan.
Katso kuvia ja lue kuvatekstit.
Ajattele tuleva tilanne.

Kuuntele sanat, joita luet.
”Puhu tekstin kanssa”
Lue ääneen ja puhu tekstistä.

Tulosta
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Alleviivaa tärkeät kohdat.
Tee muistiinpanoja.
Kirjoita ja piirrä ajatukset, kun
opiskelet
Kun luet, pidä kirja kädessä,
älä pöydällä.
Liiku, kun luet.

