
 (2درس پنجم : سبک ها و تکنیک های یادگیری)

 در پایان این درس از فراگیر انتظار می رود:

 خصوصیات افراد سمعی را بداند. .1

 تکنیک های یادگیری مناسب برای افراد سمعی را بداند. .2

 بتواند افرادی که از سبک یادگیری جنبشی استفاده می کنند را تشخیص دهد. .3

 سبک یادگیری جنبشی آشنا باشد.با تکنیک های متناسب با  .4

با توجه به مطالبی که در درس چهارم بیان شد متوجه شدید که برای یادگیری ، کانال ها و سبک های متفاوتی وجود 

 تجربی ها -3سمعی ها  -2بصری ها  -1دارد که اجماال سه مورد از آنها را بیان کردیم که عبارتند از : 

اره کردیم و نشانه ها وتکنیک های یادگیری آنها را بیان نمودیم ودر این درس به در درس گذشته به افراد بصری اش

 معرفی افراد سمعی و تجربی می پردازیم

 سمعی ها !!

  :د. خصوصیات این گونه افراد به قرار زیر استندرصد جمعیت را شامل می گـرد 3۳افراد سمعی

  .ه باشندتمایل دارند بیشتر با اصوات و موسیقی سرو کار داشت *

  .قادرند ریتم و تن صدا را تشخیص دهند *

  .از طریق گوش دادن یاد می گیرند *

  .برای به خاطر سپردن اطالعات آنها را با یک صدای خاص ترکیب می کنند *

 .در محیطهای شلوغ و پر سرو صدا تمرکز خود را از دست می دهند *

  .به یادداشت برداشتن تمایلی ندارند *

  .دارند مطالب را با صدای بلند بخوانندتمایل  *

 .برای بخاطر سپردن مطالب دروس خود را با صدای بلند مکررا روخوانی میکنند *

- 

 :تکنیک های یادگیری

 .در مباحث گروهی کالس خود مشارکت کنید -1

 .از اصوات و موسیقی در یادگیری خود بهره گیرید -2

 .مطالب کمک بگیریدعوض نت برداری از ضبط صوت برای ثبت -3

 جنبشی ها !!

 :د. خصوصیات این گروه به قرار زیر استنگرد درصد جمعیت را شامل می ۵جنبشی ها 

  .برای یادگیری و بخاطر سپردن اطالعات از جسم و حس المسه خود بهره میگیرند *



  .به فعالیتهای بدنی و ورزش عالقه مندند *

 ررا دستهای خود را تکان داده و از ژستهای جسمانی استفاده میکننددر هنگام بر قراری ارتباط و گفتگو مک *

  .از آنکه در کالس درس بی حرکت بنشینند و به درس گوش دهند بیزارند* 

  .برای یادگیری و بخاطر سپردن اطالعات به تحرک و تمرینات عملی نیازمندند *

 .ی را با صدای بلند تکرار میکنندهنگام مرور مطالب درسی خود مرتبا راه میروند و نکات کلید *

 تکنیکهای یادگیری

 .در حین یادگیری آدامس بجوید -1

 .برای یادگیری بهتر از حس المسه، حرکت و تمرینات عملی بهره گیرید -2

 در کالس های کارگاهی و بارویکرد فعالیت های جمعی شرکت کنید.-3

 اندکی تأمل :

 دوستان و همکالسی های خود سبک یادگیری مناسب خود را بیابید .با مراجعه به کتاب ها و پرس و جو از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


