UCZENIE SIĘ®
Domena

Myślenie strategiczne.

Krótka
charakterystyka

Osoby z talentem Uczenie się®, pragną się uczyć i ciągle nad sobą
pracować. Ekscytuje je szczególnie proces nauczania, bardziej niż sam
rezultat.

Kocham

Życie na granicy / na szczycie.

Nienawidzę

Wiedzieć wszystkiego i tych, który, sądzą, że wiedzą wszystko.

Siła I przewaga

Osoby z talentem Uczenie się® nie tylko kochają się uczyć, ale także
intuicyjnie wiedzą, jak najlepiej to robić. Potrafią się uczyć szybko,
a kiedy są skupione, potrafią utrzymać grupę/zespół/organizację na
szczycie ich możliwości.

Ograniczenia

Poświęca potrzeby grupowe dla indywidualnych.

Stwierdzenia

Jestem:
Tym, który uwielbia doświadczenie bycia uczniem.
Będę:
Podążał za rzeczami, które mnie interesują.
Wartości, które wnoszę:
Szybko się uczę.
Odkrywam nowe obszary.
Nakreślam pełny obraz sytuacji.
Moje potrzeby:
Bycie wystawionym na nowe informacje i możliwości.
Możliwość rozwoju i dzielenia się nabytymi informacjami.

Balkon

Ciągle się uczy, szybko nadrabia, zainteresowany wieloma rzeczami,
intryguje go życie.

Piwnica

Przemądrzały, brakuje mu skupienia na rezultatach, uczy się dużo –
mało produkuje, mól książkowy.

Niedojrzały

Ciekawość, która zamienia się w błahą nudę.

Dojrzały

Szczegółowo poznaje coś nowego, by to komuś wyjaśnić.

Pytania

Opowiedz mi o nowym doświadczeniu, które miałeś albo o nowej
informacji, którą znalazłeś.
Co odkryłeś?
Czego musisz się nauczyć?
Kto ma informacje, których potrzebujesz?
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Gdzie możesz nauczyć się więcej?
Czego się nauczyłeś od…?
W jaki sposób ciągle uczysz i rozwijasz się w swojej roli?
Jakie zajęcia chciałbyś podjąć teraz?
Motywacje

Odkrywanie zainteresowań i dochodzenie do perfekcji.

Jestem:

•
•
•
•
•

uczniem,
odkrywcą,
wynalazcą,
kimś, kto ciągle się uczy,
ekspertem.

Cechy, które
najlepiej mnie
opisują to:

•
•
•
•
•
•
•

ciekawy,
zainteresowany,
dociekliwy,
otwarty,
pilny,
z pasją,
kompetentny.

Partnerstwo

Ukierunkowanie®
Pomoże Ci wytrwać w nauce, aż osiągniesz zakładany przez Ciebie
poziom. Ty pomożesz znaleźć nowe sposoby działania w obszarze,
na którym skupia się osoba z Ukierunkowaniem®.
Osiąganie®
Będziecie przekładać to czego się nauczycie na praktykę.
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