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EGYÜTTMŰKÖDÉS  
Önértékelő táblázat  

Az alábbi táblázat segítségével a diákok saját maguk értékelhetik, hogy mennyire aktívan működnek együtt csoportmunka során, de arra is 

használható, hogy a tanárok csoportmunka előtt megbeszéljék a diákokkal, hogy hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni. 
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KÖZREMŰKÖDÉS A csoportmunkában mindig 
aktívan közreműködöm és részt 
veszek a közös megbeszéléseken. 
Elfogadom és elvégzem a 
feladataimat. Segítek a célok 
kitűzésében és irányítom a 
csoportomat a célok elérése 
érdekében. 

Közreműködöm a 
csoportmunkában, elvégzem a 
feladataimat, és segítek a célok 
kitűzésében, elérésében. 

Időnként ösztönzésre van 
szükségem ahhoz, hogy 
elvégezzem a kijelölt feladataimat. 
Segítségre van szükségem a célok 
meghatározásában és elérésében. 

Általában nem veszek részt a 
közös munkában és nem végzem 
el a kijelölt feladataimat, nem 
járulok hozzá a csoportmunkához. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS Megosztom az ötleteimet a 
többiekkel és további 
információkat is adok a témában. 
Bátorítom a többieket, hogy ők is 
mondják el az ötleteiket. 

Ha bátorítanak, akkor megosztom 
az ötleteimet a többiekkel és 
minden csoporttag ötletét szívesen 
meghallgatom. 

Ha bátorítanak, akkor időnként 
megosztom az ötleteimet a 
többiekkel és a legtöbb 
csoporttársam ötletét szívesen 
meghallgatom. 

Nem szeretem megosztani az 
ötleteimet, így nem veszek részt a 
csoport megbeszélésekben sem. 
Gyakran megzavarom a többieket 
a megbeszélések alatt. 

AKTÍV 
HALLGATÁS/FIGYE
LEM  

A CSOPORTBAN 

Megtalálom az egyensúlyt a saját 
hozzászólásaim és a többiek 
ötleteinek meghallgatása között. 
 
Érdekel a többiek véleménye, 
érzése és ötlete. 

Meghallgatom a többieket és 
figyelek arra, amit mondanak. 
 
Fogékony vagyok mások 
véleményeire, érzéseire és 
ötleteire. 

Időnként meghallgatom a 
többieket és figyelek arra, amit 
mondanak. 
 
Olykor figyelembe is veszem 
mások véleményét, érzéseit és 
ötleteit.  

Általában nem figyelek a többiekre 
csoportmunkában. 
 
Előfordul, hogy tapintatlan vagyok 
mások véleményével, érzéseivel 
és ötleteivel kapcsolatban. 

METAKOGNÍCIÓ* Arra ösztönzöm a csoportot, hogy 
gondoljuk át és tervezzük meg a 
közös munkát. 
 

Segítek abban, hogy a csoport 
jobban tudjon együtt dolgozni. 

Átgondolom, hogyan dolgozunk 
együtt. 
 
Részt veszek a szükséges 

változtatásokban, amik fontosak 
ahhoz, hogy a csoport jobban 
tudjon együtt dolgozni. 

Időnként segítek abban, hogy a 
csoport együtt tudjon dolgozni. 
Igyekszem, hogy ne 
akadályozzam a csoportmunkát. 

Gátolom a csoportot abban, hogy 
átgondoljuk és megtervezzük a 
csoportmunkát. 
Előfordul az is, hogy nem végzem 

el a feladataimat. 

PROBLÉMA- 

MEGOLDÁS 

Aktívan együtt dolgozom a 
csoporttal a 

problémamegoldásokban. 
 
Segítek a csoportnak világos 
döntéseket hozni. 

A problémák megoldására 
javaslatokat teszek. 

 
Segítek a csoportnak a 
döntéshozatalokban. 

Időnként megpróbálok 
javaslatokat tenni a problémák 

megoldására és segítem a 
csoportom a döntéshozatalokban. 

Nem veszek részt a 
problémamegoldásokban vagy a 

döntéshozatalokban. 
Néha még gondot is okozok a 
csoportnak. 


