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Tehetséges diákok bemutatkozási lehetősége portfóliókészítéssel 

Jelen programba való beválogatás egy fontos eleme volt: a diák eddigi érdeklődésének a 

megismerése, rálátás mindarra, ami foglalkoztatja, motiválja őt. Ezt a rálátást a diákok 

előzetesen benyújtott munkáiból terveztük kiolvasni, ezért programunkba egy saját 

produktummal (fogalmazás, saját szerzemény, művészi alkotás stb.) kellett jelentkezni. 

A 60 órás program során a különböző érdeklődésű, más-más területen erősségeket mutató 

diákoknak minden tehetségterülethez kapcsolható, a 21. sz. innovációkban elengedhetetlen 

témákra hívtuk fel a figyelmét, témánként 2-3 foglalkozás időtartamában. Az online térben 

interaktív módon zajló foglalkozásokat követően kértük, hogy rendre vezessék portfólióikat, 

és egészítsék ki azokkal a gondolatokkal, ami az adott téma és saját területük, fejlődésük 

kapcsolatát mutatja. 

A létrehozott fejlődési portfólióikba való betekintéssel egy bemutatkozási lehetőséget 

kívánunk adni, azoknak a diákoknak, akik erre nyitottak. A következőkben ezzel a céllal egy 

diák portfóliójába pillantunk be, fejlődési portfóliójából kiemelt rövid idézetek formájában. 

Az elemzett portfólió szerzője a programba való jelentkezéskor érdeklődési köréről így írt: 

„leginkább a pénzügy, a pénz és a részvények piaca, a gazdaság működése és ezek 

történelme”, „egy vállalat működésének tökéletesítése, a hatékonyság növelése” érdekel. 

Úgy gondolja, hogy a folyamatmenedzsment területén „nagy szerepet kap a kritikus 

gondolkodás és a problémamegoldó képesség”. A folyamatmenedzsment „lényege az az, 

hogy megtaláljuk, hogy egy adott folyamat (például egy termék gyártása) során milyen 

akadályozó tényezők vannak, a gyártási folyamat milyen átalakításokat igényel, de a 

költséghatékonyság növelése is ide tartozik. Ezek rendkívül fontos dolgok a piacon maradás 

és akar az alkalmazottak terheinek könnyítése érdekében is”. Ezért szeretne kiemelten 

foglalkozni ezzel a területtel.  

Írásában folyamatmenedzsment alapokról is ír és mondatai tükrözik, hogy olvasott 

szakirodalmat ezen a területen, az említett alapfogalmakat összefüggéseiben kezeli, és kitekint 

más területekkel való kapcsolódási pontokra is. 

A diák tehetségprogramunk keretében készített portfólióját az egyes foglalkozásblokkokban 

készített munkák és ezekre való reflektálás alkotja. Az elemzett portfólióból a teljesség igénye 

nélkül, csupán 3 témakört érintő, fejlődésre utaló önreflexiót emelnék ki: 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése Scratch-ben készült klasszikus játékokkal” téma 

foglalkozásaihoz és az elkészített munkákhoz az elemzett portfólió megalkotója az alábbi 

megjegyzést fűzte: „A Scratch nagyon jól átadja azt, hogy hogyan gondolkodik egy gép”.  

Az elektronikus aláírás blokk sikeres elvégzését a portfólióban elhelyezett, saját elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum jelezte, saját fejlődésre vonatkozó visszajelzésként, pedig a 

téma jelentőségének hangsúlyozása mellett az alábbi sorokat is olvashatjuk: „A megkapott 

tudással sokkal jobban átlátjuk, hogy mi történik akkor, amikor feloldunk egy zárolt 

dokumentumot a személyes azonosítónkkal.”  
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A személyiségfejlesztés, önismeret fejlesztése blokk profilvizsgálataival kapcsolatosan 

kiemelte, hogy: „Az önismeret egy nagyon fontos, de sokszor elhanyagolt téma. Ezek közül is 

az volt a kedvencem, ami arra kereste a választ, hogy mi motivál minket a tanulásban”.  

Úgy gondolom, hogy ez a néhány kiemelt sor is rámutat arra, hogy a programban résztvevő 

diák az általunk javasolt témakörök gondolatébresztő előadásait nyitottsággal figyelte, az 

online térben szervezett egyéni- és csoportmunkákba hatékonyan kapcsolódott be és olyan új 

tudást, új szemléletet kapott, amit kapcsolni tud tehetségterületéhez. Ilyen módon szélesebb 

látókörrel és komplexebb módon közelíti meg az érdeklődése középpontjában álló témákat. A 

problémamegoldásban is új szempontokat kapott, ami segíti kreativitásának megmutatkozását, 

az innovációs készségének fejlődését.  

A tárgyiasult alkotásként elkészített portfólió igazolja, hogy létrehozásának folyamata a 

megszerzett tudás tudatosodását segítette, és egyidejűleg erősítette az intraperszonális, az 

önreflektív képességterületet. Ilyen módon tehetségprogramunk teljes mértékben elérte a 

célját, földrajzi távolságokat áthidalóan fejlődési lehetőséget nyújtott egy online 

tehetségprogramban való részvétellel. 
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