Portfolio
Stanowi metodę autoprezentacji, to dynamiczne (stale uaktualniane) narzędzie
służące do dokumentowania postępów w procesie uczenia się lub rozwoju
zawodowego w przypadku osób dorosłych.
Pozwala całościowo spojrzeć na aktualną sytuację szkolną lub zawodową,
dokonać jej modyfikacji i zaplanować dalszy rozwój.
Tworzenie własnego portfolio jest procesem, który trwa tak długo, jak długo
się rozwijamy i kształtujemy własną karierę zawodową.
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CZĘŚĆ JAWNA
(DOSTĘPNA DLA PRZYSZŁYCH PRACODAWCÓW):

1. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające
kompetencje zawodowe
2. CV, listy motywacyjne
3. Świadectwa pracy, rekomendacje, listy polecające potwierdzające moje
doświadczenie zawodowe np. odbyte praktyki, staże, wolontariat, inne….
4. Opisy/dowody uprzednich dokonań, sukcesów np. zdobyte nagrody,
wyróżnienia, zdjęcia, inne...
5. Próbki pracy np. przykładowe projekty w zależności od specyfiki zawodu, np.
w postaci plików zapisane na nośnikach zewnętrznych, zdjęcia, recenzje,
projekty badawcze, raporty po lekturze tekstów, analiza sytuacji klinicznych,
inne...
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CZĘŚĆ UKRYTA
(DOSTĘPNA TYLKO DLA MNIE)
1. Mój potencjał – bilans zdolności, umiejętności, cech osobowości,
preferencji zawodowych, wyznawanych wartości,…
2. Zaplanowane obszary do rozwoju
3. Świat zawodów – informacje na temat interesujących mnie zawodów np.
opisy zawodów, wycinki z prasy/linki do stron www
4. Świat edukacji – informacje edukacyjne np. adresy + opisy intersujących
mnie instytucji edukacyjnych
5. Świat pracy – informacje o potencjalnych miejscach pracy
6. Wyniki testów, kwestionariuszy, ankiet
7. Moja sieć wsparcia rodzina, znajomi, instytucje (kontakty, adresy,
telefony)
8. Plan działań np. tygodniowy, miesięczny, wieloletni

9. Notatki osobiste
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JAK ZROBIĆ PROFESJONALNE PORTOFLIO
ZAWODOWE ?
W procesie rekrutacji podstawą do rozmów z kandydatem jest jego CV. Jako
uzupełnienie, w zależności od tego czy jest wymagany, dołącza się list
motywacyjny. Istnieje jednak grupa stanowisk, w których jednym z kryteriów
przyjęcia jest dobre portfolio.
Portfolio zawodowe charakteryzuje się tym, że zawiera zbiór prac, dokonań
danej osoby. W zależności od charakteru pracy portfolio może przybierać różne
formy. Może być zbiorem zdjęć lub tekstów na stronie internetowej, może to
być teczka z pracami malarskimi, rysunkowymi, może to być też prezentacja
budynków zaprojektowanych przez architekta lub w postaci linków
odsyłających do projektów programistycznych, czy graficznych.
Należy pamiętać, że:
 musi ono być potwierdzeniem naszych umiejętności i kompetencji.
Wybrane osiągnięcia zawarte w portfolio powinny więc przedstawiać
nasze najlepsze osiągnięcia, a nie wszystkie od początku kariery
zawodowej
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 przy doborze odpowiednich prac należy zastanowić się nad tym, jakie
wymagania stawia przed nami przyszły pracodawca oraz to, jakie
informacje zawarte w CV chcielibyśmy rozwinąć. To pomoże
wyselekcjonować najlepsze prace
 warto też zastanowić się nad własnym dorobkiem i przemyśleć to, w
jakim kierunku będziemy podążać. Jeśli zaprezentujemy pracę, która
odpowiada wymaganiom pracodawcy, jednak była dla nas z wielu
różnych względów problematyczna, może to przysporzyć komplikacji.
Taka praca może spodobać się rekruterowi/pracodawcy i jeśli zdecyduje,
że spośród innych zaprezentowanych prac to właśnie na tej jednej mamy
się wzorować, może nam być ciężko wykonać takie zlecenie
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JAK POWINNO WYGLĄDAĆ PORTFOLIO ?
 powinno być schludne, czytelne i przejrzyste
 przesyłając portfolio drogą elektroniczną powinniśmy pamiętać, aby pliki
były dobrej jakości i nie powinny zbyt dużo ważyć, tak, aby można je było
pobrać na dysk i obejrzeć
 jeśli w portfolio umieszczamy linki, to bezpośrednio do naszych prac, a
nie do całego projektu
 jeśli nasze portfolio jest w formie on-line, to witryna powinna być jak
najbardziej intuicyjna, nie należy zapomnieć o zakładce do kontaktu
 wizażystka lub fryzjerka powinny umieścić w swoim portfolio zdjęcia
”sprzed” i ”po” danej metamorfozie; dorobek modela/modelki będzie się
prezentował podobnie
 copywriter lub programista powinni umieścić w swoim portfolio między
innymi linki do projektów, których są autorami
 jeśli ktoś chce „sprzedać” swoje umiejętności pisarskie może przedstawić
dokumenty .pdf z najlepszymi tekstami
 aktualizujmy swoje prace bo, gdy pracodawca zobaczy, że ostatnie nasze
prace są sprzed dwóch lat to może się zniechęcić
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PODSUMOWANIE:
 profesja, w której się poruszamy oraz prace, które chcemy
zaprezentować będą definiowały wygląd naszego portfolio
 należy skupić się na dwóch rzeczach: na tym, co chcemy zaprezentować i
osiągnąć oraz na tym, co z tych rzeczy będzie odpowiadało
zleceniodawcy, któremu chcemy portfolio zaprezentować
 jeśli jesteśmy osobami początkującymi na rynku zawodowym i niewiele
profesjonalnych projektów możemy pokazać, warto wówczas zawrzeć w
naszym portfolio prace, które wykonywaliśmy dla ćwiczeń czy
darmowych projektów
 inspiracje ciekawych e-portfolio, kliknij tutaj
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https://kariera-zawodowa.pl
kontakt@kariera-zawodowa.pl
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