1. CHESTIONAR – MODUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Vă rugăm să răspundeți cinstit cu DA sau NU la următoarele
întrebări:
1. Îți faci un orar pentru ceea ce vei învăța în fiecare zi?
2. Dacă este așa, de obicei te ții de el?
3. Înveți de obicei în același loc întotdeauna?
4. Găsești că e grei să te apuci de lucru la începutul perioadei de
cursuri?
5. Termini la timp lucrarea scrisă?
6. Încerci să iei parte la discuțiile din clasă?
7. Dacă întâmpini dificultăți în muncă, discuți de obicei
problema cu un profesor?
8. Cauți vreodată să-ți analizezi munca doar ca să-ți dai seama
unde s-ar putea să ai dificultăți?
9. Obișnuiești să răsfoiești un capitol făcînd o trecere în revistă
preliminară unei citiri amănunțite?
10. Treci deseori peste tabele și grafice atunci când dai de ele
în text?
11. Când în lectură întâlnești un cuvânt pe care nu-l cunoști, îl
cauți de obicei în dicționar?
12. Ești de părere că memorarea constituie cel mai important
factor pentru cei care învață?
13. Iei notițe într-o formă prescurtată ( adică o serie de cuvinte
– cheie și de fraze, în loc de text continuu)?
14. La prelegeri, iei de obicei notițe atât de repede cât poți să
scrii?
15. Păstrezi la un loc toate notițele referitoare la o disciplină?
16. Folosești intenționat cunoștințele dobândite la un curs
pentru ca să te ajute la un alt curs?
17. Când trebuie să memorezi ceva, cauți de obicei să realizezi
acest lucru într-o singură ședință de lucru?
18. Găsești că e greu să-ți exprimi părerile în scris?
19. Dacă ești supus pe neașteptate unui examen sau unui test,
capeți o notă mică?
20. Stai târziu să înveți în noaptea dinaintea examenului?

2. CHESTIONAR – DAȚI O DEFINIȚIE ÎNVĂȚĂRII
Dați o definiție personală învățării:..............
Cu care din următoarele definiții ești mai mult de acord
( inconjurați răspunsul):
A- Să analizezi o serie de prelegeri și să te apuci de lucru
B- Să ți se predea tot ce trebuie să știi despre subiect
C- Să memorezi temele principale dificile
D- Să urmărești sistematic înțelegerea
E- Să pregătești trecerea unui examen dificil
F- Să-ți dedici toate gândurile și forțele pentru a învăța
G- Nu pot fi de acord cu nici una dintre aceste definiții.

