
A validálásra szánt jó gyakorlat 

Beterjesztő intézmény neve: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 

1. A "jó gyakorlat" címe: 

Továbbtanulási portfólió készítése a 9/AJKP évfolyamon 

2. A jó gyakorlat tartalmának rövid összefoglalása: 

A továbbtanulási portfólió készítése az Arany János Kollégiumi Program 9/AJKP évfolyamán a 

kollégiumban, miután a tanulók a pályaorientációs foglalkozásokon megismerték a választható 

középiskolák képzési kínálatát, meghozták a szülők bevonásával a továbbtanulásról szóló döntést. A 

portfóliót a tanulók készítik el kollégiumi nevelőtanári vezetéssel. 

Először megismerik a portfólió készítés célját, eszközeit, munkamenetét; utána előkészítik a 

dokumentumokat (fénymásoló segítségével kollégiumi nevelőtanári útmutatás mellett másolják le a 

hivatalos dokumentumaikat: szociális státuszt bemutató határozatok, SNI/BTMN-nel kapcsolatos 

dokumentáció, a 7., 8. osztályos bizonyítvány, a félévi értékelés, szöveges értékelés, írásbeli felvételi 

eredménye). Minden tanuló portfóliója egyedi, hiszen összegyűjtik a korábbi eredményeik 

bemutatására szolgáló irataikat (pl. versenyek oklevelei, díjakról, eseményekről fotók, rajz, saját vers). 

A diákok megszerkesztik a címlapot, szakmai önéletrajzot (személyes adatok; a választott középiskola, 

tagozat/ágazat és kód; az általános iskola és a jelenlegi iskola adatai; szerzett tapasztalatok (versenyek, 

sport, szakkörök), érdeklődési területek; motiváció, távlati tervek) írnak. 

Ezt követi a portfólió összeállítása, majd a csoportnak és a szülőknek történő bemutatása. A portfólió 

része a szülők kérelme (ebben kérik gyermekük áthelyezését a következő tanévtől a középiskolába). Az 

intézmény igazgatója és a kollégiumvezető nyilatkozatot ír alá a tanuló áthelyezési kérelmének 

támogatásáról, a diák az AJKP program részese marad. 

Az elkészült portfóliót a kollégiumvezető eljuttatja a választott iskola vezetőjének, aki a portfólió 

alapján dönt a tanuló felvételéről. 

3. A „jó gyakorlat” bemutatása a következő szempontok alapján: 

Melyek a bemutatott „jó gyakorlat” céljai? (pedagógiai, módszertani, oktatásszervezési, egyéb) 

A jó gyakorlat célja az integrált osztályokba történő átvétel koordinálása, az egyéni 

dokumentációgyűjtemény összeállításának segítése. A jó gyakorlat segítséget ad a diákok 

szociokulturális hátrányainak kompenzálásában, fejlődik a tanulók rendszerező képessége, az általuk 

megszerkesztett címlap és a szakmai önéletrajz megírásánál az igényességre, a korábbi eredményeik 

összegyűjtésével az erősségeik bemutatásának fontosságára nevelünk. A dokumentumgyűjtemény 

összeállításával a tanulók egy olyan anyagot prezentálhatnak magukról, ami segíti a választott 

középiskola döntéshozóit, majdani osztályfőnökeiket a hozzájuk jelentkező diákok megismerésében 

eredményeik, szociális státuszuk, erősségeik és érdeklődési területeik bemutatásával, ezáltal az 

integrált osztályokban történő továbbtanulásuk könnyebb lesz. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben szolgálja a tanulók, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi 

neveléshez, oktatáshoz 

A tanulók különböző környezetből érkeznek, fontos, hogy a foglalkozások során kialakuljon a 

megfelelő, támogató szemléletű légkör, a kiegyensúlyozott kapcsolat a társakkal és a közreműködő 

pedagógussal. A tanulók egyéni adottságainak feltérképezése során az „egyéni profilok” kialakulása 

lehetőséget ad a célirányos egyéni fejlesztésre, mely elsősorban az erős oldalak további erősítését 

célozza, a gyengébb területeken a fejlesztés lehetőségét biztosítja. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben szolgálja a sikeres inklúziót 



A jó gyakorlat a 9/AJKP évfolyamon éppen a sikeres inklúzió megvalósításához járul hozzá az integrált 

osztályokba történő átvétel koordinálásának folyamatában.  

- A „jó gyakorlat” mennyiben alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú 

módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására 

A tanulók aktivitására építünk, a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazásával elősegítjük, hogy 

kompetensnek érezzék magukat saját továbbtanulásuk előkészítésében, bemutassák erősségeiket, 

érdeklődési területeiket, a saját elképzeléseiket beépítve elkészítsék portfóliójukat. A gyakori – 

társaktól és a tanártól kapott – visszajelzés, elismerés, a segítségnyújtás technikája, az önértékelés 

alkalmazása növeli az én-hatékonyság érzést. A fejlesztés keretei: csoportos fejlesztés, kiscsoportos, 

ill. differenciált egyéni fejlesztés. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben alkalmas valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a 

kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazására 

Fejlesztett kompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, személyközi, interkulturális és szociális 

kompetenciák, állampolgári, vállalkozói kompetencia, kulturális, digitális, műszaki kompetencia. Az 

ismeretszerzés, a képességfejlesztés és a motivációs-érzelmi tényezők együttes fejlesztését valósítjuk 

meg.  

- Milyen hatások, eredmények várhatók a „jó gyakorlat” alkalmazásától  

A jó gyakorlat alkalmazásával a tanulók tevékenyen részt vesznek az integrált osztályokba való 

áthelyezéshez szükséges továbbtanulási portfólió elkészítésének folyamatában, elkötelezettebbnek és 

kompetensebbnek érezhetik magukat a tanulási és dokumentumrendszerezési feladatok során. 

- Milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő 

partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) 

működőképes az ajánlott „jó gyakorlat” 

A 9/AJKP tanulók körében működőképes és ajánlott a jó gyakorlat, akik az előkészítő évet követően 

integrált osztályokban folytatják tanulmányaikat az érettségit adó képzésekben. Akkor is szükség van 

rá, ha nem vált iskolát. 

- Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a „jó gyakorlat” 

Újszerűsége és egyedisége abban rejlik, hogy a pályaorientációs foglalkozások során a tanuló által 

kiválasztott középiskolába a diák aktivitására építve elkészült dokumentáció juttatható el, amibe a 

tanulót és a szülőt is bevontuk. Újszerű foglalkozásvezetés, változó helyszínek, a digitális 

kompetenciákat is fejlesztő feladatok a tanulók motiváltságára is pozitívan hat. 

- Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás folyamán a „jó gyakorlat” működésének 

eredményességét 

Az elkészült portfólió minősége, amivel a diákok bejutnak a választott középiskolákba. 

4. A „jó gyakorlat” eddigi hasznosulásának konkrét igazolása (pl. adatokkal): 

A jó gyakorlat intézményünkben jól bevált. A középiskolák jól hasznosíthatónak értékelték a portfóliót 

a tanulók előzetes megismerésének folyamatában, a beiratkozásnál és később, az osztályfőnöki 

tevékenységben is építettek rá. A diákok megtanultak fénymásolni, dokumentumokat összegyűjteni. 

5. A "jó gyakorlat" humán-erőforrás igénye:  

A jó gyakorlat bevezetéséhez szükség van a 9/AJKP csoporttal foglalkozó nevelőtanárra, aki 26 fős 

kollégiumi csoport esetében csoportbontásban, kiscsoportban vagy egyénileg foglalkozik a diákokkal a 

választható középiskolák képzési kínálatának megismertetésével, a dokumentumok elkészítését segítő 

sablonok átadásával. A kollégiumvezető is részt vesz a folyamatban, koordinálja a felkészülési 

időszakot, a dokumentumok elkészülésének folyamatát, és az elkészített portfóliót egyeztetést 

követően eljuttatja a választott középiskola vezetőjének, bemutatja a diákot. 



6. A "jó gyakorlat" eszközigénye:  

Igényes kivitelű műanyag iratrendező, genotherm, számítógép, színes nyomtató, A/4-es lap, 

fénymásoló, szkennelő, fényképezőgép, projektor. 

7. A „jó gyakorlat” átvételéhez a „jó gyakorlat” gazdaintézményétől nyújtott támogatás 

bemutatása: helyszíni tapasztalatszerzés lehetősége, hospitálás lehetősége, az adaptációs 

folyamat során nyújtott mentorálás lehetősége, vezetői és/vagy pedagógus felkészítés 

lehetősége, dokumentumok átadásának lehetősége stb. 

Lehetőséget biztosítunk a helyszíni tapasztalatszerzésre, a hospitálás lehetőségére, a pedagógusok 

felkészítésére és mentorálásra. A jó gyakorlat részeként a dokumentumok (részletes leírás, sablonok, 

mintapéldány) átadásának lehetőségét biztosítjuk. 


