E-portfólió? Mi az?
Az e-portfólió egy olyan dokumentum, amely részletesen
bemutatja és megmutatja készítőjének kompetenciáit.
Ezeknek a kompetenciáknak a meglétéről különböző
bizonyítékok is bele kerülnek, ami lehet egy fotó egy
elkészült munkáról, egy korábbi vagy jelenlegi munkaadó
nyilatkozata egy elvégzett munkáról és annak
minőségéről, elvégzett szakmai gyakorlatról készített
beszámoló, stb. Egy a készítő személyére szabott
bemutatkozás, amely az idők folyamán folyamatosan
bővül, gazdagodik.

illusztráció gyanánt. Egy pék, egy ács is készíthet a
munkáinak bemutatására e-portfóliót. De általában véve,
valamennyi szakma képviselője megmutathatja tudását
ezzel az eszközzel. Még egy szolgáltatásokat nyújtó
szakma képviselője is készíthet filmet arról, ahogy a
szakmáját műveli vagy egy újságíró összegíűjtehet
valamennyi cikkének anyagát és fellelhetőségét. Az eportfólió tartalmának csak a készítőjének képzelete szab
határt.

A saját meghatározásunk: « Az e-portfólió mind azoknak
a dokumentumoknak az összessége, amelyek tartalmuk,
illetve kialakításuknál fogva bizonyítják a készítőjüknek
egy adott feladat elvégzésére való képességeit,
kompetenciáit. »

Helyettesítheti-e az e-portfólió a hagyományos
önéletrajzot?

Az e-portfólió egy kompetenciagyűjtemény valójában,
amelynek az elkészítéséhez és elérhetővé tételéhez
felhasználjuk a számítástechnika kínálta lehetőségeket.
Hogyan lehet az e-portfóliót megnézni?
Általában egy internetes honlapon keresztül érhető el,
amely részben vagy egészben publikus, amelynek esetleg
egy jelszóval védett része tartalmazhatja a bizalmas
információkat vagy a még formálódó részeit az eportfóliónak.

Az önéletrajz először is valamennyi képzettségünk,
szakmai tapasztalatunk kiemelésére szolgáló eszköz,
viszont a kompetenciáink bemutatásának nem enged teret.
Az alapinformációk általában a képzettségre, gyakorlatra
és egyéb ismeretekre korlátozódnak. Egy felsorolás, ami
bemutatja az addig bejárt szakmai utunkat anélkül, hogy a
részletekbe elmerülne. A megkövesedett szerkezete nem
mindig könnyíti meg, hogy különbséget tegyünk két
jelentkező között.
Az e-portfólió viszont előtérbe helyezi a kompetenciák
bemutatását, hogy mit tudunk megcsinálni, mit
készítettünk már el, hol és mikor. A kiindulási pontjai
lehetnek a különböző tevékenységek leírása, amelyeket az
adott személy kiválóan el tud végezni. A forma és a méret
teljesen szabadon értelmezhető és személyre szabottan
attól függ, hogy ki és miről készíti azt. Ráadásul nem egy
adott pillanat állapotát rögzíti, mint egy önéletrajz, amit
akkor készítünk el, ha munkát keresünk, hanem
folyamatosan készül, miközben még alkalmazásban
állunk.
Az e-portfólió nem tudja, de nem is akarja helyettesíteni
az önéletrajzot, hisz ez utóbbi kezelése sokkal könnyebb a
felhasználó számára, nem beszélve arról, hogy az
átfutásához a szemünk már hozzászokott.

Honnét származik az e-portfólió alapelve?
Az e-portfólió elsősorban a művészekre jellemző eszköz
volt sokáig. Nekik volt sajátosan szükségük arra, hogy
megmutassák munkáikat legyen az fénykép, festmény
vagy szobor... Ehhez az önéletrajz formai korlátai túl
szűkösek voltak. Azután az angol-szász országokban és
Kanadában kezdett egyre inkább elterjedni. Az interneten
a programkészítők és a grafikai munkákat készítők
használták fel munkáiknak megismertetésére. Így lett
belőle e-portfólió a mai értelemben, amit már bármely
szakma képviselői bátran alkalmazhatnak.
Csak egyes szakmáknak jó?
A legtöbb szakma eredménye kézzelfogható eredményre
vezet, amelyet fel lehet használni egy portfólióban

Bárki készíthet e-portfóliót?
A legfőbb nehézség abban áll, hogy elég módszeresek
legyünk. A portfólió készítése abban áll, hogy
összeszedjük hozzá az anyagot és formába öntjük. Az eportfólió készítése már feltételez bizonyos mérvű
informatikai ismereteket is. Egy gyakorlott személy
segítsége, támogatása gyakran hasznos lehet abban, hogy
megfogalmazzuk a kompetenciáink mibenlétét, illetve
ahhoz is, hogy helyes irányból közelítve lássunk a
feladatunkhoz.
Megbízható-e egy e-portfólió?

Mire használhatják a kevésbé képzettek?
Egy e-portfólióban helyett találhatubnk annak is, hogy
bemutassuk szabadidős tevékenységeink segítségével
vagy társadalmi kapcsolataink, tevékenységeink körében
elsajátított kompetenciáinkat. Arra is lehetőséget nyújt,
hogy kevesebb szakmai tapasztalatot is elismertessünk, ha
például a tanulás mellett végzett szakmai gyakorlatokra
helyezzük benne a hangsúlyt vagy, hogy értelmet adjunk
szabadidős vagy hobbiként végzett tevékenységünknek.
Önmagában mindenképpen pozitív egy kiegészítő
bemutatkozás elkészítése.

Az e-portfólió mindenek előtt saját magunknak készül.
Személyes ügy, ezért annak tartalmát kétségbe vonni
nincs okunk. Nem beszélve arról, hogy egy e-portfólióban
valótlan információkat szerepeltetni sokkal nehezebb
feladat, mint ugyanez egy önéletrajzban.
Mi motiválhatja a készítőjét?
A portfólió készítés lehetővé teszi, hogy őszintén
elgondolkozzunk saját tapasztalatainkról, megélt szakmai
élethelyzeteinkről, illetve kompetenciáinkról. Lehetőséget
kínál a lehetőségeink felmérésére is. Egy kreativitást is
igénylő munka. Ha számítógéppel készítjük, akkor
gyakran egyszerre több program ismeretét is megkívánja.
Végül pedig, saját magunk emlékeztetőjét készítjük el
azokról a feladatokról, amiket egyébként lehetséges, hogy
elfelejtenénk.

Mire jó egy munkaadó számára?
A felvételiztető teljesebb képet nyer a jelentkezőről és
példákat láthat a már elvégzett munkáiról. Az e-portfólió
segítségével jobban megismerhetjük a jelentkezőt még a
személyes találkozót megelőzően. Előtérbe kerülnek a
munka végzéséhez szükséges képességek, mint például a
szervezettség, a megjelenés, a szakmai kíváncsiság és
nyitott szellem vagy a munkája elvégzésére fordított
gondosság. Az e-portfólió azt is megmutatja, hogy a
jelentkező képes a számítástechnika által kínált
lehetőségekkel élni. A felvételi elbeszélgetés napján pedig
beszélgetés vezérfonala lehet vagy gazdagíthatja annak
tartalmát.

