- A învăţa -

bucurie sau datorie?
A învăţa este o cale pe care o urmează, într-un fel sau altul, toţi copiii. Ei
se deosebesc atât prin notele pe care le obţin, cât şi prin ceea ce simt faţă
de învăţare. Pentru a afla ce înseamnă învăţarea pentru tine, trebuie să
răspunzi sincer la întrebările de mai jos. Încercuieşte o singură variantă!
1. Atunci când învăţ ceva care îmi place:
a)Mi se întâmplă să nu-mi dau seama
când trece timpul, nu mai simt interes
faţă de alte lucruri;
b)Mă gândesc cu plăcere la nota pe care
o voi lua sau la ce vor spune profesorul
sau părinţii despre rezultatele mele;
c) Îmi este totuşi greu să mă concentrez,
mă atrag mai degrabă televizorul,
calculatorul sau joaca.
2. Atunci când sunt la şcoală şi avem de
realizat o temă în grup:
a)Prefer să-mi găsesc altceva mai
interesant de făcut;
b)Aflu mai întâi dacă ceea ce fac eu în
cadrul echipei este recompensat cumva
(de exemplu prin note) şi apoi particip;
c) Simt nevoia să particip, îmi găsesc o
parte pe care să o pot face eu sau la care
să contribui şi sunt încântat să fac asta.
3. Atunci când la şcoală se predă o temă
nouă:
a)Îmi propun să reţin cât mai mult fiindcă
ştiu că astfel voi obţine note bune;
b)Devin atent, mă întreb ce mai ştiu
despre acest lucru şi îmi fac o listă de
întrebări;
c) Prefer să mă gândesc la alte lucruri sau
să mă distrez cumva.
4. Atunci când plec dimineaţa spre
şcoală:
a)Sunt încântat gândindu-mă la lucrurile
care mă aşteaptă în această zi;
b)Nu-mi place partea asta a zilei, o aştept
pe cea în care mă întorc de la şcoală;
c) Revăd în minte temele întrebându-mă
dacă sunt suficient de pregătit.
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5. După ce am aflat un lucru interesant:
a)Sunt mulţumit că am aflat acel lucru,
dar abia aştept să fac altceva;
b)Sunt mirat şi simt nevoia să discut şi cu
alte persoane despre acel lucru (părinţi,
prieteni, bunici);
c) Mă gândesc cum să folosesc ceea ce
am aflat pentru a impresiona pe cineva
sau pentru a lua o notă bună.
6. În timpul liber (în vacanţe, sâmbăta şi
duminica):
a)Joaca, televizorul sau calculatorul sunt
preferatele mele;
b)Mă asigur că temele sunt făcute şi apoi
mă ocup de lucruri care îmi plac;
c) Indiferent ce fac, simt nevoia să citesc
măcar câteva pagini interesante într-o zi.
7. Atunci când învăţ pot spune:
a)Că există măcar câteva discipline la
care simt că tot ce învăţ mi se potriveşte;
b)Că există măcar câteva discipline la
care pot obţine uşor note bune;
c) Că n-am descoperit încă o disciplină
care să mi se potrivească sau la care să
iau note bune.

Încercuieşte în tabelul următor punctajul corespunzător variantei (a, b, c) alese pentru
fiecare întrebare (1-9). Vei avea în total 9 încercuiri şi va trebui să numeri de câte ori ai
încercuit punctajul 1, de câte ori punctajul 2 şi de câte ori punctajul 3. Care punctaj a fost
cel mai des încercuit?
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Citeşte din tabelul de mai jos interpretarea pentru punctajul pe care l-ai încercuit
cel mai des. Vei afla ce înseamnă pentru tine a învăţa.
Cel mai des a fost încercuit:

Punctajul 1: Conform răspunsurilor tale, a învăţa nu este pentru tine o activitate prea
atrăgătoare. Încă n-ai descoperit nici plăcerea de a lua o notă bună sau a fi apreciat
pentru ceea ce înveţi, nici faptul că învăţând poţi descoperi lucruri minunate. Poţi
începe prin a discuta cu părinţii, fraţii mai mari, doamna învăţătoare sau preotul
duhovnic despre ce ar trebui să faci pentru a descoperi bucuria învăţării.
Punctajul 2: A învăţa este pentru tine mai degrabă o datorie. Aceasta arată că eşti un
elev silitor, care îşi propune în primul rând să obţină note mari şi laude. Este o cale
bună, dar care poate deveni obositoare. De aceea, este de dorit să îţi propui să
descoperi ce îţi place să înveţi oricum, chiar fără o recompensă din exterior. Adaugă
la rugăciunile tale şi pe aceea de a descoperi bucuria învăţării.
Punctajul 3: Felicitări! A învăţa chiar este o bucurie pentru tine. Ai descoperit modul
în care poţi face ca lucrurile pe care le înveţi să te facă entuziast. Aşa funcţionează
adevărata dragoste de învăţătură. Poţi continua în acest mod, rugându-l pe
Dumnezeu să îţi arate şi felul în care ceea ce înveţi te poate ghida către ceea ce este
cu adevărat important pentru viaţa ta.
Test de Psiholog Doina Maria Schipor, Suceava,
vmdoina@yahoo.com

8. Dacă şcoala ar fi închisă pentru un an
de zile cel mai mult mi-ar lipsi:
a)Mulţumirea pe care o simt atunci când
primesc note sau aprecieri pentru ceea ce
am învăţat;
b)Nimic din ce se întâmplă la şcoală;
c) Lucrurile noi pe care le aflu la şcoală.
9. Pentru mine a învăţa înseamnă:
a)O activitate obositoare şi plictisitoare;
b)Să mă pregătesc pentru viaţă;
c) Să obţin rezultate bune, astfel încât
părinţii şi profesorii mei să fie mulţumiţi.
17

