Lūdzu atzīmē katrā rindiņā to apgalvojumu, kurš visvairāk atbilst tev.

Mācīšanās
no dabas

Dalīšanās

Radošums

Kritiskā
domāšana

Daudzveidība stiprina
Es varu izdomāt jautājumus ar
citu palīdzību un man
nepieciešama pieaugušā
palīdzība, lai atbildētu uz tiem.

Es varu izdomāt dažus
jautājumus un varu pats vai
kopā ar draugiem atrast
atbildes uz lielāko daļu
jautājumu.

Man ir daudz jautājumu un es
vienmēr mēģinu izvēlēties
vislabākos, parasti es varu
pats atrast atbildes uz
jautājumiem.
Es pats varu analizēt
informāciju un apkopot to. Es
varu izdarīt secinājumus
patstāvīgi.

Jautājumu uzdošana

Es labprātāk klausos citos.
Man ir grūti izdomāt savus
jautājumus.

Informācijas analīze

Man ir grūti analizēt
informāciju un apkopot to bez
skolotāja palīdzības.

Iztēles lietošana

Man labāk patīk, ja man
pasaka priekšā, ko darīt
nepazīstamās situācijās.

Man sagādā grūtības pielietot
iztēli. Man nepieciešama
pieaugušo palīdzība, lai
izdomātu nepieciešamo
risinājumu.

Iniciatīva

Es labāk ļauju citiem cilvēkiem
uzņemties iniciatīvu, izmēģinot
jaunas idejas un aktivitātes.

Man patīk pievienoties
draugiem, kad viņi izmēģina
jaunas idejas un aktivitātes.

Darbība nenoteiktības
apstākļos

Es dodu priekšroku
uzdevumiem, kuriem ir viegli
saprotams, skaidrs mērķis.

Es varu veikt uzdevumus, kuru
rezultāts nav paredzams, ja
kāds cits uzņemas vadību.

Ideju apspriešana

Man nepatīk dalīties ar idejām
un es nervozēju, jo citi tās var
nepieņemt.

Ja man jautā, es varu dalīties
ar idejām.

Es varu apspriest savas idejas
ar draugiem, ģimeni vai
skolotājiem

Es visu laiku dalos idejās ar
visiem runājot, rakstot un
izmantojot sociālos tīklus.

Daudzveidība stiprina

Man ir grūti izprast, kā
daudzveidība varētu stiprināt

Es zinu, ka dabā ir liels
daudzums sugu, sistēmu un
organismu, kas ļauj tai
pārvarēt dažādas iejaukšanās

Es izprotu, ka dabas
daudzveidība dod tai spēku, jo
efektīvi samazina riskus

Es, iedvesmojoties no dabas,
spēju piedāvāt risinājumus, kā
daudzveidību izmantot cilvēku
dzīvē

Es varu analizēt un apkopot
informāciju bez skolotāja
palīdzības.

Es varu analizēt informāciju un
apkopot to ar draugu
palīdzību. Es varu izdarīt
secinājumus ar citu palīdzību.
Kopā ar draugiem es spēju būt
radošs un izgudrot jaunas
idejas.
Es izmēģinu jaunas idejas un
aktivitātes, bet man
nepieciešama draugu vai
skolotāja palīdzība.
Es varu veikt uzdevumus, kuru
rezultāts nav paredzams, ja
man ir draugu vai pieaugušo
atbalsts.

Es varu būt radošs un spēju
radīt jaunas idejas.
Es aktīvi uzņemos vadību
izmēģinot un pārbaudot jaunas
idejas un aktivitātes.
Man patīk uzņemties jaunus
uzdevumus, pat ja rezultāts
nav paredzams.

