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universal design for learning

mõtte- ja mõistekaartide loomise tarkvarad

interaktiivsed mudelid

adaptiivsed tuutorsüsteemid

transmeedia põhine õppimine

ristmeedia põhine õppimine

suuline

üleliigne info eemaldada

inimene

eksplitsiitne (deklaratiivne)

järelduskaardid

mõtlemine

sidususe printsiip

kui

kirjalik

hüpertekst

Paivio kahese kodeerimise teooria

varasemalt õoituga võrdlemine

eelteadmiste printsiip

episoodiline mälu

meenutamine

õppijale

seosekaardid

piiramatu mahuga

tajustiilid

personaliseerituse printsiip

tähelepanu

tükeldatuse printsiip

teadmine

ülesandespetsiifiline k. koormus

inimhääl on parem kui masinkõne

mõistepõhine navigeerimine

mälu

huvi

optimaalne õppimine

verbaalne ja visuaalne info peaksid olema ruumiliselt ja/või ajaliselt seotud (nt tekst ja pilt samal lehel, pilt ja kõne sünkroonis)

vähe muudetav

verbaalne info

info

pildi printsiip

seosed

rääkija pildi lisamine ei tee tingimata õppimist paremaks

esitlusviis

teadlikult kontrollitud

kordamine

kahes kanalis info edastamine

infoprotsessor

kõne olgu vestluslik, mitteformaalne

hierarhiliselt

Kintschi mudel

tõsta oluline info esile

väljundid

taju

õppematerjalide disainiprintsiibid

info ise genereerimine

inimene muudab endale
mittesobivas modaalsuses info

oma stiilile vastavasse modaalsusesse

õpetatav

olulise selekteerimist ebaolulisest

töömälu ressursse

erinevad modaalsused

inimese kognitiivse toimimisega arvestamist

sisendid

multimeedia printsiip

"sisemise silma" keskus

lühiajaline (töö-)

unustamine

koherentsuse printsiip

info töötlemisega

hierarhiline navigeerimine

automaatne

semantiline mälu

pikaajalises mälus olevat mudelit

kognitiivset koormust

ülemäärasuse printsiip

kognitiivne struktuur

verbaalne ja visuaalne info koos annab paremaid tulemusi

protseduuriline mälu

tähelepanu juhtimise printsiip

infostiilid

ideekaardid

modaalsuse printsiip

õpistiilid

oskus jalgrattaga sõita

piiratud töötlusvõime

mõistekaardid

seesmine k. koormus

kaardipõhine navigeerimine

ekspert-õppija

ülearune k. koormus

mitte esitada verbaalset infot nii teksti kui kõne kujul korraga

individuaalne õppimine

sensoorne

kognitiivseid skeeme

töömälus uue mudeli

"sisekõne" keskus

tähenduslikkus

materjali organiseeritus

pikaajaliselt

verbaalne info esitada pigem kõnena (kui samal ajal ka pilt)

algaja õppija

visuaalne info

info seesmine ümbertöötlemine

töömälu täidesaatev keskus

meenutada

Swelleri kognitiivse koormuse teooria

mälujälgedena

ajutegevuse protsessid

efektiivne

pikaajaline mälu

Mayeri kognitiivse multimeedia õppimise teooria

faktid

7+/-2 känki (lühiajaliselt)

implitsiitne mälu

Chi ja van Leeuwi mudel

verbaalne

garanteeri, et õppijal oleks põhimõisted enne selged

visuaalne

Schnotzi & Bannerti teksti ja graafilise info mõistmise teooria

kognitivism

hääle printsiip

mõisted

mälestused

struktuur

multimeedia õppimine

õppimine

jagada materjal väiksemateks osadeks


