Értékelési táblázat-3. MODUL
Iskola, helység:...........................................................................
Név és osztály:............................................................................
Kritikus gondolkodás
Az
Feltett
információk Az információk
kérdések
analízise
elbírálása
Számos
kérdést teszek
fel és mindig
megtalálom a
helyes
válaszokat.

Képes vagyok
az
információkat
feldolgozni és
döntéseket
hozni.

Kreativitás
Képzelőerő

Több
Gazdag
forrásanyagból
képzelőerővel
inspirálódok és
rendelkezem.
biztos vagyok az
információk
helyességében.

Kezdeményező
szellem
Felvállalom
csoportmunka
esetén az
irányító
szerepet.

Megosztás
Az ötletek
közlése

Képes vagyok az
ötleteim
hatékony
bemutatására,
nagy meggyőző
készséggel
rendelkezem.
Általában
Általában
Általában kevés Általában
Általában az Általában nem
keveset
átgondolom az forrásanyagot
szeretek
új tevékeny- tudom jól
kérdezek és
információkat találok és nem
tervezni, habár ségek
kifejezni magam
nem mindig
de nem tudok vagyok biztos az sokszor
feldobnak, de ezért ötleteimet
sikerül
döntést hozni. információk
nincsenek
nem szeretek megpróbálom
egyedül
helyességében.
eredeti
csapatvezér
minél
megtalálnom a
ötleteim.
lenni.
egyszerűbben
helyes
bemutatni.
válaszokat.
Legtöbbször, Legtöbbször
Legtöbbször
Legtöbbször
Legtöbbször Legtöbbször
nem tudok
segítségre
nem találok
csak az
csatlakozom csak akkor
kérdéseket
szorulok az
forrásanyagokat iskolatársakkal társaimhoz
mutatom be
feltenni, sem
információk
és nem tudom
együttbizonyos
ötleteimet ha
pedig választ kiértékeléséeldönteni az
dolgozva
tevékenysékötelező.
találni a
ben és a
információk
tudok eredeti
gekben.
kérdésekre.
döntéshozás- helyességét.
ötleteket
ban.
kivitelezni.
Inkább
Sosem sikerült Sosem
Nincsenek
LegszíveMivel nem
másokra
az
érdeklődöm,
eredeti
sebben
vagyok biztos
hagyom a
információk
hagyom, hogy
elképzeléseim, kimaradok a magamban
kérdezést és a alapján
mások döntsenek szeretem ha
tevékenysosem mondom
válaszadást.
döntéseket
helyettem.
megmondják
ségekből.
el az ötleteimet.
hoznom.
mit csináljak.

Mérlegelés és értékelés

Az ötletek megosztása

Mérlegelés

Értékelés

Mindig megosztom az
ötleteimet másokkal ha
jók, ha rosszak.

Szeretem átgondolni a
tapasztaltakat, hogy
újíthassak a
megoldásokon.

Felismerem
eredményeimet,
mert képes vagyok
az önértékelésre.

Általában csak a
hozzám közeliekkel
osztom meg az
ötleteimet.

Általában átgondolom
a tapasztaltakat, de
tanács nélkül nem
tudok újat hozni.

Bizonytalan
vagyok
eredményeimben
és az
önértékelésben.

Legtöbbször nem
osztom meg az
ötleteimet.

Többször szorulok
segítségre a
tapasztaltak
mérlegelésében.

Segítség nélkül
nem tudom
fejlődésemet
nyomonkövetni.

Sosem osztom meg
ötleteimet, mert félek,
hogy elítélnek.

Mindig az utasítások
szerint cselekszem.

Az értékelést
mindig a tanártól
várom.

