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A87  PORTOFOLIUL MEU  

 

 

Obiective: -    sa cunoasca termenul  ” portofoliu”  si cum se foloseste in societatea actuala 

- sa  creeze un portofoliu digital folosind Weebly  

 

 

Materiale: Calculatoare legate la Internet  

 

 

Desfasurarea activitatii: 

 

Pasul 1 

Elevilor li se explica termenul „ portofoliu”. 

Un portofoliu este o colecţie de materiale personalizate. De cele mai multe ori, portofoliile 

sunt considerate a fi mai caracteristice domeniului artistic (fotografie, design etc.) nefiind 

foarte folosite în alte domenii de activitate. 

 Un portofoliu este: • O reflecţie a lor ca profesionist  

                                 • O întregistrare a evoluţiei profesionale 

                                 • Dovadă a performanţelor la locul de muncă sau la şcoală  

                                 • Ceea ce au realizat până în momentul de faţă (ex: artefacte/ dovezi 

tangibile) 

                                 • Dovezi ale faptului că au dobândit noi abilităţi 

                                  • Material întocmit în format hârtie sau electronic 

 Portofoliul profesional este o formă de promovare personală pe piaţa muncii (la fel ca și CV-

ul, scrisoarea de intenţie sau cartea de vizită). El cuprinde cele mai importante produse ale 

activităţii unei persoane . 

Ce trebuie sa cuprinda potofoliul digital?  

Pagina principala ( Homepage)  

 sa fie simplu si curat  

 include numele si scoala 
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 un paragraf scurt pentru a arata in ce fel pasiunile, abilitatile si experienta voastra sunt 

un lucru de valoare pentru un viitor angajator 

Pagina urmatoare ( About me) 

Este o versiune mai personala si detaliata a paginii anterioare si pote include . 

 o poza 

 de unde esti 

 scoala 

 munca desfasurata /experienta si  pe scurt ce ati facut 

 informatii de contact 

 alte informatii pe care le considerati importante 

 

Pagina urmatoare ( selected works) 

 cele mai bune realizari 

 aproximativ 10-20 

 sa fie organizate pe teme si nu cronologic 

 incepeti cu cele mai bune exemple 

 adaugati si subtitluri  

 se pot include: proiecte, articole scrise, video, site-uri web, prezentari si orice alt lucru 

pe care il considerati demn de a fi vazut 

-Recomandari de la profesori  

-articole sau alte scrieri la care ati contribuit 

Lista cu abilitati/ limbi cunoscute. 

 

Tot ce este considerat important pentru un portofoliu digital va fi scris pe flip chart pentru a fi 

mai usor pentru elevi de urmarit partile importante ale unui portofliu. 

 

Pasul 2 

Elevii vor alcatui un portofoliu digital folosind Weebly. 

Vor prezenta rezultatul celorlalti.  


