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ARBEITSFORMEN 

Vorteile der Gruppenarbeit: 

 verschiedene Personen tragen ihr Wissen zusammen 

 schwierige oder besonders umfangreiche Aufgaben können aufgeteilt werden 

 du kannst im kleinen Kreis Fragen stellen, die du im Unterricht nicht zu stellen wagst 

 du lernst, dich in einer Gruppe Gleichaltriger mit Meinungen anderer auseinanderzusetzen, 
ohne dass eine Aufsicht dabei ist (Lehrer oder Eltern) 

 du übernimmst Verantwortung für einen Teilbereich der Gruppenarbeit 

 du findest eher Anschluss an die Klassenkameraden 

Hinweise für eine erfolgreiche Gruppenarbeit: 

  bildet höchstens 4er-6er Gruppen 

  jeder fühlt sich verantwortlich für das Gesamtergebnis 

 Termine und Absprachen einhalten, Arbeitsaufträge erledigen 

 bereitet euch gut auf die Gruppensitzungen vor 

 nutzt die Zeit, um effektiv und engagiert mitzuarbeiten 

 zeigt gegenseitige Sympathie und Achtung unter den Gruppenmitgliedern 

 zeigt Kompromissbereitschaft 

Regeln für die Gruppenarbeit 
1. Jede Gruppe richtet ihren Arbeitsplatz her! Bildet einen Kreis, damit ihr einander gut sehen 

könnt! Tische und Stühle sollt ihr schnell und leise umstellen. 
2. Alle notwendigen Arbeitsmaterialien müsst ihr bereitlegen!  
3. Die Teamarbeit beginnt: 

 Wählt einen Gruppenleiter, der im Weiteren die Sitzungen führt und Kontakt mit eurem 
Lehrer hält!  

 Stellt Regeln auf, damit die Gruppenarbeit nicht zur Plauderei verkommt oder nur einer 
schuftet und die anderen Quatsch machen.  

 Besprecht die Aufgabenstellung gemeinsam. 

 Der Arbeitsablauf wird organisiert: 
Wer macht was? 
Ihr sollt unbedingt beachten: Alle Gruppenmitglieder sind gleich wichtig und sind somit 
an der Arbeit gleichberechtigt beteiligt; alle äußern ihre Meinung.  

 Von Zeit zu Zeit sollt ihr die Ansätze zusammenfassen. Jeder muss sehr gut aufpassen, 
denn der Lehrer kann jeden auswählen, über die Arbeit der Gruppe zu berichten. 

 Wenn du die Meinung eines Mitgliedes nicht verstehst, lasse sie dir von einem anderen 
Mitglied erklären! 

 Alle Gruppenmitglieder notieren die wichtigsten Arbeitsergebnisse. In der nächsten 
Stunde kann weitergearbeitet werden, auch wenn ein Mitglied fehlt. 

Was du alleine machen solltest: 

 Vokabeln lernen 

 Matheformeln lernen 

 Gedichte lernen 

 Geschichtszahlen lernen 

 Für Klassenarbeiten lernen 

Was du gemeinsam machen kannst: 

 Paukstoff gegenseitig abfragen 

 schwierige Aufgaben erklären lassen 

 Lernstoff vor der Klassenarbeit 
wiederholen 

 fertige Hausaufgaben vergleichen 
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MUNKAFORMÁK 

Amit mindenképpen egyedül tanulj: 

 Szavakat 
 Matekképleteket 
 Verseket 
 Történelmi dátumokat 
 Témazáró dolgozatokra 

Amit a többiekkel együtt tudsz csinálni: 

 A megtanult anyagot kölcsönösen 
kikérdezni egymástól 

 A nehezebb feladatokat egymásnak 
elmagyarázni 

 Témazáró előtt a tananyagot átismételni 
 A kész házi feladatokat összehasonlítani 

A csoportmunka előnyei: 

 A különböző személyek összeadják a tudásukat 
 A nehezebb vagy terjedelmesebb feladatokat fel lehet osztani egymás között 
 Kevesebb társad előtt merészebben teszel fel olyan kérdéseket, melyeket a tanórán nem 

mernél feltenni 
  Megtanulod, hogy a kortársaiddal hogyan vitasd meg a véleményedet felnőtt felügyelete 

nélkül. 
 A csoport munkájának a rád eső részéért felelősséggel tartozol 
 Az osztálytársaiddal kapcsolatot teremtesz 

A sikeres csoportmunka feltételei: 

 legfeljebb 4-6 fős csoportok 
 Mindenki felelősnek érzi magát a végeredményért 
 A megbeszéléseket, időpontokat be kell tartani, a feladatokat el kell végezni 
 A csoportmegbeszéléseket jól elő kell készíteni 
 Használjátok ki az időt, dolgozzatok hatékonyan és lelkesen 
 Kölcsönös szimpátia és tisztelet a tagok között 
 Kompromisszumkészség 

A csoportmunka szabályai: 

1. Minden csoport előkészíti a munkaterületét! Üljetek körbe, hogy lássátok egymást! 
Az asztalokat és a székeket gyorsan és csendesen átrendezed! 

2. Készítsd elő a munkához szükséges eszközöket!  
3. A csoportmunka elkezdődik: 
 Nevezzetek ki egy vezetőt magatok között, aki a későbbiekben a megbeszélést irányítja és 

a tanárotokkal a kapcsolatot tartja. 
 Állítsatok fel szabályokat, nehogy a csoportmunka beszélgetésbe menjen át vagy csak egy 

ember dolgozzon és a többi meg mást csinál. 
 A feladat közös megbeszélése. 
 A munkafolyamat megszervezése: 

Ki mit csinál? 
Feltétlenül figyeljetek arra, hogy a csoport minden tagja egyformán fontos, és a munkában 
egyenértékűként vesz részt és kinyilvánítja véleményét! 

 Időnként foglaljátok össze az elhangzottakat, ilyenkor figyelj nagyon, hisz a tanárod téged 
is felkérhet arra, hogy számolj be a csoportod munkájáról. 

 Ha nem érted valakinek a véleményét, kérd meg őt, vagy egy másik társadat, magyarázza 
el! 

 A csoport minden tagja jegyezze fel a fontos eredményeket. Így a következő órán akkor is 
folytatható a munka, ha egy csoporttag hiányzik. 

 


