
Instrukcja:
Zaznacz znakiem „+” zachowania, które Twoim zdaniem reprezentujesz. Zrób po 
prostu “przegląd silnika” albo “przegląd szafy”. Właśnie taka autorefleksja to praca 
na Twoich zasobach. Pozwoli Ci uświadomić sobie, co naprawdę robisz lub nie robisz, 
aby się uczyć nowych rzeczy.

„+” Wiem, że to robię, mam te umiejętności, tak się uczę.

prowadzę notebook, aby zapisywać moje pomysły i rozwiązania

mam odwagę dyskutować i aktywnie brać udział w ćwiczeniach

organizuję czas na odpoczynek

ciągle uczę się czegoś nowego

lubię czytać

uczę się od innych, nawet od młodszych od siebie

chętnie podejmuję się rozwiązywania problemów

kiedy słyszę lub czytam nowe słowo, sprawdzam w słowniku, co ono oznacza 
i robię notatki

proszę o pomoc i zadaję pytania

proszę o informację zwrotną

uczę się języków obcych

chciałbym wciąż dowiadywać się czegoś nowego

szukam dla siebie najlepszych sposobów uczenia się

wykorzystuję wyobraźnię, kiedy się uczę i próbuję zrozumieć temat

ustalam sobie cele edukacyjne, wiem co chce osiągnąć

wyobrażam sobie drogę do sukcesu

jestem otwarty i gotowy pomóc innym

planuję swoją pracę i kończę zadania

potrafię wykorzystać wiedzę w nowych sytuacjach

panuję nad stresem, np. głęboko oddycham, mówię o swoich emocjach

lubię zmiany i wyzwania edukacyjne

potrafię korzystać z mnemotechnik i innych metod skutecznego zapamiętywania

pomagam innym moją wiedzą i umiejętnościami

szukam skojarzeń i emocji podczas uczenia się

jestem wytrwały w dążeniu do celu

wykorzystuję technologię i szukam w Internecie inspiracji

poszukuję informacji i dokonuję selekcji

uczę się na błędach, wyciągam wnioski
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