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Egyéni tanulói portfólió 7-8. évfolyamos tanulóknak 

Tanulók figyelmébe:  

Ez a segédeszköz egyéni felhasználásra is alkalmas, célszerű tanári vagy szülői segítséggel 

használni 

Pedagógusok figyelmébe: 

Ez a gyakorlat nem valósítható meg teljesen online formában, mert egyes kérdésekre csak személyes 

tanácsadásban lehet hiteles választ adni. Használata azonban ennek ellenére is ajánlott, mert 

részlegesen kitöltött változata is segíti a döntéselőkészítést és a személyes tanácsadás során a 

tanácsadóval való együttműködést. 

A portfólió olasz származású szó, eredeti jelentése dosszié.  

A portfólió olyan tények és dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek 

egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását  

Portfólió összeállítása két fő célból történhet, értékelés vagy a tanulás elősegítése, de a 

határvonal nem merev, mert az értékelés, önértékelés során a tanulás összefonódik  

A továbbtanulást segítő portfólió a diák munkáiból-, az ő aktív részvételével összeállított 

gyűjtemény, mely bemutatja a készítő fejlődését és eredményeit egy bizonyos területen, tartalmazza 

az összeállításra vonatkozó szempontokat, az értékelési szempontokat és az önreflexiót.  

A portfólió összeállítása családi vagy iskolai támogatással is történhet, de ajánlott 

pályaválasztási szakemberrel történő együttműködés és számítógéppel támogatott tanácsadás 

keretében elkészíteni. Amit ott kapsz, az máris mehet a portfólióba, dossziéba! 

Később, sőt hamarosan számos esetben kell majd önéletrajzot írnod. Sok múlik a jó 

bemutatkozáson, önéletrajzon. A jó önéletrajz alapja a naprakész portfólió! 

Ezt a formát letöltheted, és papíron vagy informatikai eszközön kitöltheted, vezetheted. 

 

Név:  

Jelenlegi iskolám:  

Pályaorientációs téma Szándékaim, elvárásaim Kitöltési útmutató 

Képzési irány  E rovat kitöltéséhez alapot 

jelenthet a POM, az iskolákban 

lebonyolított központi mérés, de 

az csak egyszeri, részleges 

módszer, tehát nem képes 

helyettesíteni egy folyamatot.  

Ide az egyéni tanácsadáson csak 

tanácsadó közreműködésével 

alkalmazott programmal és a hozzá 

tartozó ellenőrző programmal 

kiválasztott ágazat neve kerül. A 
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

Pályára fel! csomagja hiteles 

ajánlatot ad.  

 

A megszerezni kívánt 

magasabb képesítés, 

végzettség 

egyetemi 

technikumi 

szakképző iskolai 

A tanácsadáson a 8. 

évfolyamosoknak felelősséggel 

csak képzési ágazatot 

ajánlhatunk. Minden képzési 

területen minden képzettségi 

szint elérhető. A választás után 

már szinte minden rajtad múlik!  

Jelenlegi nyelvi készségeim 
 

Az iskolai évfolyamnak megfelelő. 

Nyelvvizsgám is van: 

………………………szintű 

A nyelvtudás minden foglalkozás 

minden képesítési szintjén egyre 

fontosabbá válik. Tervezd meg a 

nyelvi fejlődésed! Ehhez kell 

ismerned a jelenlegi tudásod. 

Összegzés a személyes 

értékeimről: (Erőforrásaim) 

 

 

Iskoládban is elérhető a 

Székesfehérvári Szakképzési 

Centrum nyitott tanácsadó 

programja segít feltárni és 

rangsorolni az egyéni 

jótulajdonságaidat. Ezekre 

alapozhatod a döntésedet pálya- 

és iskolaválasztásnál is. Írd ki ide 

a fontosakat! 

Szándékaim  Mivel hamarosan és egyre 

gyakrabban meg kell tudnod 

fogalmazni a pályáddal, 

munkáddal kapcsolatos 

szándékaidat, ideje gyakorolni. 

Itt a lehetőség! 

Elvárasaim önmagammal 

szemben 

 

 

 

 

 

Ide olyan személyes dolgokat is 

beírhatsz, nem csak a pályáddal 

függ össze. Javasoljuk, hogy 

külön lapon, vagy elektronikus 

eszközön fogalmazd meg, és a 

lényeget emeld ide. 

Elvárásaim a választott 
iskolával szemben 

 Jó szakmai színvonal, amit nem 

csak a közbeszéd igazol. 

 Magasszintű technikai 

felszereltség. 

 Egyéni tanulástámogatás és 

tehetséggondozás is van. 

Csak néhány lehetséges elvárást 

írtunk mintaként, ami vélhetően 

neked is fontosak. Valójában a 

saját véleményed a fontos. 

Folytasd a felsorolást! 
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További információk: 

 

 

 Ide gyűjtsd össze azokat a 

személyes jellemzőidet, a saját 

helyzetedre vonatkozó 

információkat, ami ismerete a Te 

érdekedben az iskolának is 

fontos lehet! 

 

 

 


