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ÖNIRÁNYÍTÁS  
Ellenőrzőlista középiskolásoknak 

Az alábbi lista segítségével a diákok ellenőrizhetik és reflektálhatnak arról, hogyan tudnak önállóan feladatokat megoldani. A lista az önálló 
munkák megtervezésében is segítséget nyújthat. 

  Mindig Néha 
Szinte 
soha 

Sikerek Fejlesztési célok  

Az időbeosztásom megtervezéséhez, 

átlátásához használok valamilyen 

naptárt, eseménykezelőt. 
       

A közös feladatok, projektek 

tervezésében és elkészítésében be 

tudom azonosítani, hogy miért vagyok 

felelős és vállalom a rám szabott 

feladatokat. 

       

A saját munkámat értékelem az alábbiak 

alapján:  

 A táraimtől kapott visszajelzések  

 Külső feltételek  

 A döntésekkel és a feladatok 

elkészítésével kapcsolatos saját 

megfigyeléseim. észrevételeim 

       

Döntésemet konkrét információk és 

adatok alapján hozom meg. A rám 

háruló felelősséget (például ok-okozat és 

következmények) megértve vállalom. 

     

A feladatok között elsőbbségi sorrendet 

állítok fel.  
     

El tudom mondani, hogy a viselkedésem 

és a döntéseim hogyan segítik, illetve 

hogyan hátráltatják a teljesítményemet 

és a céljaim elérését. 
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  Mindig Néha 
Szinte 
soha 

Sikerek Fejlesztési célok  

Az időgazdálkodáshoz kitaláltam egy jó 

módszert, amelyet alkalmazok is. 
     

Olyan terveket készítek, melyek az adott 

problémára fókuszálnak, és nem 

halogatják a megoldást. 
   

  

Olyan módszereket alkalmazok, 

amelyekben ki tudom használni az 

erősségeimet. 
   

  

Odafigyelek a személyes motivációkra, 

és a társaim ismert erősségei alapján 

osztom szét a feladatokat közöttük.  
   

  

Egy nagyobb feladathoz készítek 

megvalósítási tervet, amelyben 

megtervezem a módszereket, a 

szükséges időt, egyéb erőforrásokat és 

megnézem van-e valami korlátozó 

tényező, ami hátráltathat a feladat 

elkészítésében. 

   

  

Képes vagyok arra, hogy különböző 

tanulási módszereket és stílusokat 

alkalmazzak, és ha kell, váltsak. 
   

  

Átgondolom, hogy a hibák lehetőségek 

arra, hogy tanuljunk belőle, és ezt a 

saját példámon keresztül is bemutatom. 
   

  

Keresem a lehetőségeket a kihívásokra.       

Fejlesztem az önértékelő és önirányító 

képességeimet. Mielőtt segítséget 

kérnék, megpróbálom saját magam 

megoldani a problémát, de ugyanakkor 

tudom, hogy mikor és honnan tudok 

segítséget kérni. 
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  Mindig Néha 
Szinte 
soha 

Sikerek Fejlesztési célok  

Átgondolom a sikereimet és az esetleges 

kudarcaimat, és mindazt, amit saját 

magamról megtudtam a feladat 

elvégzése során. 

   

  

Értékelem a saját munkastílusomat, a 

szokásaimat, a viselkedésemet, az 

erősségeimet és azt is, ami fejlesztésre 

szorul. Ilyenek lehetnek például az 

együttműködés, a pozitív hozzáállás, és 

a törekvés arra, hogy jó színvonalon 

teljesítsem a feladatokat. 

   

  

Megfigyelem, hogy a hibázástól való 

félelmem hogyan korlátozza a 

lehetőségeimet. 
   

  

 

 
További információ az értékelésekről példákkal: www.intel.com/education/assessingprojects 

 


