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“A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye, 
amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen 
szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” 

 
 /Bird, 1990 



Reflexiók és önreflexiók a portfólióban 

•  A reflexió a gondolkodás elemző formája.  

•  Amikor tehát reflektálunk, akkor tudatosan végiggondoljuk 
egy tevékenység eredményességét, annak okait, 
következményeit. A reflektív gondolkodás elősegíti a 
fejlődés, a tanulás tudatosulását. 





Mit veszel észre? 

9x7 = 63
6x4 = 34
5x5 = 25
3x8 = 24







A félelem oldása 

•  a mintha-elv 



A félelem oldása 

•  Ez van :) 



A portfólió készítés folyamatában kérdések az 
önreflexióra 

 •  Hol tartok? Mit tudok már? Mit tanultam eddig? Miben fejlődtem ? 

•  Hogyan, mennyire fejlődtem az adott kompetenciaterületeken?   

•  Mit kellene másképp csinálnom? 

•  Megfelelő számú és típusú feladatom került be eddig a portfólióba? 
Mennyire tükrözik ezek a fejlődésemet? Mivel lehetne még 
kiegészíteni? 

•  Hogyan jelennek meg az életpálya-építéssel, szakmatanulással 
kapcsolatos tevékenységeim a portfóliómban? 



Milyen szempontok szerint lehet értékelni 
a portfóliót? 

•  Milyen a megjelenése? Mennyire sikerült egyedi arculatot adni a 
portfóliónak? 

•  Mennyire egyértelmű a szerkezete, felépítése? Milyen szempontok 
követhetők nyomon a portfólió felépítésében? 

•  Mennyire tükrözi az egyén fejlődését? Kellő mennyiségű és 
mélységű reflexió található benne a pedagógus fejlődésével 
kapcsolatban? 

•  Hogyan jelennek meg a kompetenciák a portfólióban?  

•  Megfelelő (jellemző, tipikus, szemléletes) produktumok kerültek 
bele? Mennyire tudják ezek alátámasztani az egyén fejlődését? 

•  Mennyire érhető tetten az életpálya-építés szempontja a 
portfólióban? Jól használható lenne a portfólió a szakmatanulás 
vagy munkába állás kezdeti szakaszában (pl. állásinterjú során)? 



“Három dolog van, amit a hallgatóság nem bocsát 
meg nekünk.  

•  Az elsõ: ha nem vagyunk felkészültek;  

•  a második: ha nem lelkesedünk azért, amirõl 
beszélünk; 

•  a harmadik: ha nem vagyunk érdekesek.“  

/Roger Ailes 
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Ppt - hogyan is? 

•  Címoldal 

•  Alapstílus 

•  Letisztultság 

•  Képek,vizualitás – de csak elegánsan 

•  Oldalszámok 



Ppt - hogyan is? 

•  Szöveg? 

•  Felsorolás 

•  Videók 

•  Animációk 

•  Időzítés 



Ppt - hogyan is? 

•  TNR/Arial, min 36/18 

•  Betű/háttér színek 

•  Grafikonok, diagramok – nem táblázatok 

•  Időzítés 

•  Helyesírás 



Háttérszín 

•  Elkerülendő J 



Ez átlátható 
Items Sold in First Quarter of 2002
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Ez nem 
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Záró slide = konklúzió 

A kevesebb több 


