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Meg akarod tudni, mennyire szeretsz tanulni? 

Az alábbiakban megtudhatod, hogy mennyire szeretsz tanulni, mennyire vagy fogékony az újra, és 
esetleg mennyire szeretsz másokat is tanítani. Minden kijelentés mellé írj 1-től 5-ig terjedő skálán egy 
pontszámot aszerint, hogy a kijelentés rád milyen mértékben vonatkozik. (Próbáld őszintén mérlegelni 
a pontszámokat, különben csak magadat csapod be.) 1-es, ha egyáltalán nem vonatkozik rád, 2-es, 
ha alig vonatkozik rád, 3-as, ha félig-meddig, részben vonatkozik rád, 4-es, ha meglehetősen vonatko-
zik rád, 5-ös, ha teljes mértékben rád vonatkozik. 

 

Kijelentések Pontszám 
Úgy látom, hogy az iskolában sokat lehet tanulni  
Az órán nagyon odafigyelek a tanár magyarázatára  
Mindig jó tanuló voltam  
Könnyen, magamtól leülök tanulni  
Bármennyi ideig tudok tanulni, ha kell  
Mindig megcsinálom a házi feladataimat  
Néha több házi feladatot is megoldok, mint amennyit kijelölnek  
A tanulmányi eredményeimet nem befolyásolja a tanár személye  
Nem szoktam puskázni  
Hatékonyan be tudom osztani a tanulásra és a kikapcsolódásra szánt időmet  
Emlékszem az előző osztályokban tanult legtöbb dologra  
Szeretek olvasni  
A tankönyvből néha előre elolvasok leckéket  
A fontosabb ismereteimet egy külön füzetbe gyűjtöm össze  
Szeretem téma szerint elrendezni a könyvespolcomon a könyveimet  
Amit olvasok, vagy megtudok, bárkivel szívesen megosztom  
Szívesen segítek másoknak a tanulásban  
Rendszeresen nézem a TV-ben a kulturális műsorokat   
Szeretek interneten keresgélni anyagokat a házi feladatokhoz  
Ha elvégzem a középiskolát, beiratkozom az egyetemre  
Összpontszám  

 

Kiértékelés: 
20-40 Úgy tűnik, nem a tanulás érdekel, nem fordítasz sok időt a tanulásra, szívesebben 

foglalkozol mással. Talán egy jó szakmát kellene válasszál magadnak. 
41-60 Tanulgatsz, főleg, ha muszáj. De nem vagy túlságosan oda a tanulásért. Lehetnél 

egy kicsit lelkiismeretesebb. De az is lehet, hogy jobban teljesítesz más területen. 
61-80 Közepes érdeklődésű tanuló lehetsz. Ha összeszednéd magad, sokkal jobb ered-

ményeket érhetnél el. Óvakodnod kellene a középszerűségtől. 
81-100 Szeretsz tanulni, és szívesen tanulsz. Csak így tovább! A tanulás a jövőd. 

 

Kovács Zoltán 
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