
 

Koks yra tavo mokymosi stilius? (pagal Marcia L. Conner) 
Mokymosi stilius atspindi kiekvienam iš mūsų priimtiną ir tinkamą mokymosi būdą. Norėdami sužinoti, 

kuris yra tinkamiausias jums, užpildykite žemiau pateiktą lentelę. Iš trijų pateiktų variantų pasirinkite ir 

apibraukite labiausiai jums tinkantį. Suskaičiuokite apibrauktus variantus ir kiekvieno stulpelio apačioje 

parašykite galutinį rezultatą. 

 
1. Susikaupimas Ar aplinkinė netvarka blaško 

jūsų dėmesį? 

Ar jūs pastebite aplink save 

tai, ko paprastai nepastebi 

kiti? 

Ar jus blaško garsai ir 

triukšmas? 

Ar jus blaško aplinkinis 

judėjimas? 

Ar jūs nutraukiate pokalbį 

vien tam, kad galėtumėte 

susikaupti? 

2. Vaizdai Ar savo vaizduotėje matote 

aiškius, detalius vaizdus? 

Ar jūs mąstote garsais? Ar jūsų vaizduose yra 

judėjimo? 

3. Kalbėjimas Ar jus erzina, jei tenka ilgą 

laiką klausytis? 

Ar kalbėdami dažnai 

naudojate žodžius: žiūrėti, 

įsivaizduoti? 

Ar mėgstate klausytis? 

O gal nekantraujate kalbėti 

pats/pati? 

Ar dažnai naudojate 

žodžius: klausyti, galvoti? 

Ar mėgstate gestikuliuoti? 

Ar dažnai naudojate 

žodžius: jausti, liesti, 

laikyti? 

4. Bendravimas Ar labiau mėgstate tiesioginį, 

asmeninį bendravimą? 

Ar labiau mėgstate svarbius 

reikalus aptarti telefonu? 

Ar labiau mėgstate kalbėti 

vaikščiodamas, judėdamas? 

5. Susitikimas su jau 

matytais žmonėmis 

Ar pamirštate vardus, bet 

atsimenate veidus? 

Ar visada atsimenate, kur 

buvote žmogų sutikęs? 

Ar paprastai atsimenate 

žmonių vardus? 

Ar atsimenate apie ką jie 

kalbėjo? 

Ar paprastai atsimenate, ką 

kartu veikėte? 

6. Poilsis Ar mėgstate žiūrėti 

televizorių, eiti į teatrą? 

Ar mėgstate klausytis radio, 

muzikinės pjesės, skaityti, 

kalbėtis su draugu? 

Ar užsiimate sportu, 

mezgate, ką nors 

konstruojate rankomis? 

7. Skaitymas Ar patinka aprašymai? 

Ar stengiatės įsivaizduoti tai, 

apie ką skaitote? 

Ar patinka dialogai?  

Ar „girdite“ veikėjų 

pokalbius? 

Ar patinka veiksmo 

istorijos? O gal visai 

nemėgstate skaityti savo 

malonumui? 

8. Rašymas Ar stengiatės mintyse 

įsivaizduoti žodį? 

Ar įsivaizduojate, kaip jis 

atrodytų popieriuje? 

Ar „girdite“ rašomą žodį? 

Ar ištariate jį garsiai? 

Ar užsirašote žodį tam, kad 

pamatytumėte, kaip jis 

atrodo? 

9. Naujos užduotys Ar jūs pirma atidžiai 

perskaitote nurodymus, 

piešinius/iliustracijas? 

Ar jums reikalingos 

diagramos, lentelės? 

Ar mėgstate pasitarti su kuo 

nors? 

Ar kartais garsiai kalbate, 

atlikdami užduotį? 

Ar paprastai nekreipiate 

dėmesio į nurodymus ir 

pats sprendžiate, kaip atlikti 

užduotį? 

10. Kalbos suvokimas Ar sekate veido išraišką? Ar klausotės balso 

intonacijos 

Ar sekate kūno judesius? 

11. Kitų mokymas Ar mėgstate rodyti užduotį? Ar mėgstate aiškinti, 

užrašyti nurodymus? 

Ar mėgstate parodyti, kaip 

atlikti darbą? 

Viso Regimasis: Garsinis: Kinetinis: 

 

Didžiausias rezultatas atspindi jums labiausiai tinkamą mokymosi būdą. 

 

Jei tai regimasis būdas, pieškite, žymėkitės paraštėse, naudokitės grafikais, lentelėmis, piešiniais. 

Atidžiai skaitykite nuorodas po jais. Mintyse įsivaizduokite, net suvaidinkite nagrinėjamą temą. 

 

Jei tai garsinis būdas, klausykitės žodžių, kuriuos skaitote. Stenkitės „sukurti“ pokalbį tarp jūsų ir teksto. 

Kai galite, skaitykite garsiai. 

 

Jei tai kinetinis būdas, žymėkitės tai, kas jums yra svarbu. Užsirašinėkite, pasižymėkite išmoktą 

informaciją knygos, žurnalo paraštėse, kompiuteryje. Užrašykite tai, apie ką galvojate skaitydamas, 

mokydamasis. Geriau laikykite knygą rankoje, o ne pasidėkite ją ant stalo. Būkite visą laiką užimtas. 


