MS.c Ana Cunha

OFICINA DE
HIPER-APRENDIZAGEM
FAAO - Faculdade da Amazônia Ocidental

SUMÁRIO
03
TÉCNICAS QUE AJUDAM NA
APRENDIZAGEM

05
HIPER-APRENDIZAGEM

06
ETAPAS DA APRENDIZAGEM
1. PREPARAR

07
2. PREVER
3, FOTO-LER

08
4. PÓS-VER
5. ATIVAR

09
AGRADECIMENTOS

anacunha.blog

TÉCNICAS QUE
AJUDAM NA
APRENDIZAGEM

1. EDU-K - CINESIOLOGIA
EDUCACIONAL
Ginástica cerebral com exercícios
para dinamizar a aprendizagem,
proporcionando atenção
concentrada.

2. RELAXAMENTO
Baixar a frequência cerebral para
absorver mais informações, diminuir a
ansiedade e o estresse.
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TÉCNICAS QUE
AJUDAM NA
APRENDIZAGEM

3. TRABALHO EM EQUIPE
Aprendizagem colaborativa. Formas
intensas do cérebro capturar: aula,
leitura, conversas e solução de
problemas.

4. AMBIENTE FAVORÁVEL
Externo - Regra de Pareto (80/20).
Interno - Pensamentos. Saber a hora
de parar. Edu-K.
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HIPER-APRENDIZAGEM
Trata-se de uma técnica que leva o usuário a aprender com a profundidade
necessária e com o tempo que tem disponível. O processo se dá pelo uso da
capacidade do cérebro. Ele armazena o que estudamos, pensamos e os nossos
órgãos do sentido absorvem.
As exigências para vivenciar este processo são: disposição para relaxar, brincar,
experimentar e usar novas ideias, Também é necessário resistir à baixa autoestima, os hábitos de protelar e duvidar de si mesmo, a desconfiança do método,
a necessidade de saber tudo, o perfeccionismo, o senso de urgência e as crenças
negativas.
Esse é um programa de leitura para o aprendizado com velocidade, o que é
diferente de leitura rápida. É apropriado para a experiència educacional, pois a
pessoa estimula a mente e explora o próprio potencial.

Aproveitamento do Estudo

FONTE: www.resumov.com.br/como-aprender-melhor-nas-aulas/
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ETAPAS

1. Preparar

Para o aprendizado eficaz é necessário
que o interessado tenha o senso do
propósito muito claro em sua mente,
pois assim ele irá mobilizá-la a fim de
aumentar a sua concentração.
Ter clareza do resultado desejado com
aquela ação libera o potencial e a
mente para que produza.
Nesse momento o livro é escolhido,
sempre um que tenha um tema
alinhado com o objetivo desejado.
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2. Prever
Reconhecimento geral do material escrito,
a fim de estimular a memória.
Toma-se por referência a estrutura do livro:
Capa, contra-capa, índice, glossário,
palavras-chave.
Esse é o momento de decidir se continuará
ou não com o livro escolhido.
Se o livro parecer que não está alinhado
com o objetivo, então é melhor deixá-lo de
lado e procurar outro.

3. Foto-ler
Esse é o processo de fotografar com os
olhos para guardar a informação na mente.
É uma outra maneira de processar a
informação.

Como fazer? Colocar toda a página no
campo de visão, expandindo a visão
periférica. Todas as páginas do livro
deverão ser folhedas e fotografadas desta
forma.
Lembrar de fazer também com o livro "de
cabeça para baixo" e "de trás para a
frente".
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4. Pós-ver
Nesta etapa é feita uma leitura rápida da capa, contra-capa e as orelhas do livro. Nesse
momento o medo é eliminado.

5. Ativar / Mapa-mental
Essa é uma ferramenta de gestão da informação onde a pessoa monta um diagrama com
palavras extraídas do livro.
O esquema inicia no centro da página com o tema do livro ou capítulo objeto de estudo. À
partir daí trabalha-se em sentido horário com linha e palavras - no máximo 3 em cada campo.
O mapa mental é excelente para ativar a memória visual, ele pode ser feito à mão, com a
ajuda de um programa de computador, aplicativo ou até mesmo por meio de sites como é o caso do www.goconqr.com.

Mapa-mental produzino durante a oficina, 01fev.2019.
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