Digitalna oblika portfolia vam omogoča preprosto vnašanje dokazil in je pripomoček za zbiranje in vrednotenje formalnega in neformalnega izobraževana. Ogled portfolia avtor omogoča tistim, ki jih sam izbere.
E-portfolio je zasnovan v obliki kreativnih spletnih strani, ki omogočajo tudi
vključitev grafike, animacije, zvoka in videa.
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Smernice za pripravo kariernega portfolia


Karierni portfolio
Portfolio je zbirka dokazil o usposobljenosti, delovnih izkušnjah, znanju, veščinah, kompetencah in referencah. Gre torej za predlogo za zbiranje in evidenco
aktivnosti na vaši karierni poti.



Portfolio vam bo pomagal:


urejeno beležiti dokazila in rezultate;



predstaviti in oceniti znanje ter spretnosti;



pregledati in ovrednotiti pretekle izkušnje;



izpostaviti prenosljive spretnosti;



določiti cilje v izobraževanju in karieri;



opredeliti področja, ki jih želimo usvojiti;



pri spremljanju napredka in samovrednotenju.





Vera Bračič, karierna svetovalka v Kariernem centru UM

Portfolio je lahko zasnovan v fizični obliki, kjer dokazila razvrščamo po datumih ali po tematiki.
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OPREDELITEV ZNANJA, SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI
V svojem življenju boste pridobili in razvili veliko veščin in znanja. Nekatera
od teh bodo tesno povezana z enim samim poklicem (npr. nastavitev določenega stroja). Druge veščine ali prenosljive veščine se lahko uporabljajo pri
različnih poklicih (npr. komunikacija s strankami).
ZBIRANJE DOKAZIL
Zbirajte vsa dokazila, ki bi lahko bila pomembna. Ne pozabite na spretnosti
in izkušnje iz vseh svojih dejavnosti, izobraževanj, usposabljanj, zaposlitev,
projektov, prostovoljstva, hobijev in dosežkov.
OPREDELITEV PODROČIJ
Področja predstavitve lahko izbirate na različne načine. Na primer:
- IZKUŠNJE / IZOBRAZBA / VEŠČINE / PROJEKTI / HOBIJI
- O MENI / PROJEKTI / CV / DRUGO / KONTAKT
IZDELAVA IN UREJANJE
Vstavite vse tisto, na kar ste ponosni. K vsakemu področju dodajte opise, ga
podkrepite z dokazi in slikovnim gradivom, video posnetkom ipd.

Vir:
http://profesor.gess.si/marjana.pograjc/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2009/Papers/
Kozoderc.pdf
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NOVO:

ZANIMIVOSTI

Izpolnite kviz, kjer lahko preverite vaše znanje, ki je vezano na vedno aktualno temo 'poklici'. Z reševanjem kviza boste poglobili svoje znanje na zabaven
in atraktiven način. Kviz najdete tukaj.

Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa († 11. november 397) je dan, na katerega se evropske države na raznolik način spominjajo svetnika, ki je dal svoj
plašč beraču, da bi lahko skril svojo revščino. Martinovo je praznik, ki sega
daleč v čas pred našim štetjem, čeprav je danes videti krščanski. V jesenskih
praznovanjih so se naši poganski predniki zahvaljevali bogovom za dobro letino in jih hkrati prosili za ponovitev obilja v prihodnjem letu. Martinova gos
je povezana z legendo, ki govori o tem, da se je Martin skril med gosi, ko so ga
iskali, da bi mu sporočili, da je izvoljen za škofa. Gosi naj bi ga s svojim
"gaganjem" izdale, zato bi morale na dan njegove smrti umreti.

Želimo vam obilo uspeha in zabave ob reševanju.

Vir: https://sl.wikipedia.org/

NASVET MESECA
Raziščite, kaj želite delati in v čem ste res dobri, in si naredite karierni načrt.
Ta vam pomaga pri zastavljanju ciljev in vas vodi do želene zaposlitve.
AKTUALNO

V mesecu novembru 2018 bomo v Kariernem centru UM izvedli več dogodkov s področja karierne orientacije, zato predlagamo, da si jih ogledate na
povezavi: https:// kc.um.si/dogodki/aktualni/.

Za pomoč pri raziskovanju kariernih možnosti se naročite na individualno
karierno svetovanje na: https://kc.um.si/o-nas/termini-svetovanj/.

Ne zamudite v naslednji številki: Karierno svetovanje

Nekaj aktualnih in zanimivih dogodkov je že objavljenih, ostale bomo še objavili. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, zato nas spremljajte na naši
spletni strani.

Veselimo se snidenja z vami.
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