Chestionar pentru determinarea stilurilor de învăţare
1. Când am ceva nou de învăţat, de obicei:
a) Vreau pe cineva care să îmi explice;
b) Vreau să citesc despre acel subiect;
c) încep să lucrez singur la acel materia!, luând notiţe şi făcând scheme;
2. La o petrecere, îmi place ca în cea mai mare parte a timpului:
a. Să port o discuţie într-un grup de 2-3 persoane;
b. Să observ oamenii şi să văd cum arată fiecare;
c. Să dansez, să mă joc sau să mă implic într-o altă activitate;
3. Dacă ar trebui să ajut la organizarea unei seri muzicale, mi-ar plăcea cel mai mult:
a. Să scriu muzică, să cânt un cântec sau să acompaniez la instrument;
b. Să aleg costumele, să aranjez scena sau să mă ocup de jocul de lumini;
c. Să fac costumele, să aranjez ambientul sau să interpretez un rol;

4. Când sunt furios, prima reacţie este aceea de a:
a. Râde, glumi sau de a discuta cu cineva;
b. A mă învinovăţi pe mine sau pe altcineva, de a visa cu ochii deschişi la o revanşă sau de a nu spune
nimic;
c. încorda muşchii şi de a face un gest ameninţător, de a lovi sau arunca lucrurile;
5. O experienţă fericită pe care aş vrea să o am:
a. Să aud mii de aplauze pentru o cuvântare sau o reprezentaţie muzicală;
b. Realizarea fotografiei premiate pentru un articol senzaţional de ziar;
c. Cucerirea faimei de a fi primul într-o activitate fizică- dans, teatru sau sportive;
6. Aş prefera un profesor care:
a. Foloseşte ca metoda de predare explicaţiile informative şi discuţiile;
b. Să scrie pe tablă, să folosească materiale vizuale
c. Să ceară practică şi multe activităţi în clasă;
7. Ştiu că, atunci când vorbesc, folosesc:

a. Tonuri diferite ale vocii(modularea vocii);
b. Expresii faciale şi mişcări ale ochilor;
c. Mâinile şi gesturi;
8. Dacă ar trebui să reţin un eveniment, astfel încât să îl prezint mai târziu, aş alege:
a. Să spun cuiva, să aud înregistrarea pe caseta audio sau un cântec despre acel eveniment;
b. Să văd imagini sau să citesc o descriere;
c. Să recurg la o repetare practică, de tipul dansului sau a jocului de rol;
9. Când gătesc ceva nou, îmi place:
a. Să am pe cineva alături care să îmi spună ce anume să fac;
b. Să citesc reţeta;
c. Să pot utiliza multe vase şi să recurg la teste de gustare;
10. In timpul liber îmi place să:
a. Ascult radioul, să vorbesc la telefon sau să merg la un eveniment muzical;
b. Să merg la film, să privesc la televizor sau să citesc o carte;

c. Să merg la o plimbare, să fac exerciţii fizice etc;
11. Dacă aş folosi pentru prima dată un echipament precum VCR saucomputer,
a. Aş dori să am alături o persoană care să îmi spună ce anume să fac;
b. Aş citi instrucţiunile sau aş urmări pe altcineva cum lucrează;
c. Aş începe direct să le folosesc;
12. Aş dori ca sala de curs sa fie aranjată:
a. In cerc, pentru a putea interacţiona cu ceilalţi elevi;
b. în linie dreaptă înaintea instructorului;
c. Fără o aranjare fixă, utilă în situaţiile în care vor fi activităţi;

Calculaţi scorul pentru fiecare literă; număr total a ....auditiv: b.......vizual; c...... kinestezic;

