
Kā izveidot portfolio? (5.tēma)

• Apmācības programma

• “SMM: Social media marketing” for young people with 
disabilities

• SMM4WIN Project: “Social media marketing skills for fostering 
the inclusion and employability of young people with disabilities”, 
n° 2019-2-PL01-KA205-066133 

• Sagatavoja Zofia Zamenhof Foundation (www.zofiazamenhof.pl)



Radošās industrijas

Viena no visstraujāk augošajām ekonomikas jomām
pasaulē ir radošās industrijas;

Radošās industrijas ir uzņēmumi, kas ir vērsti uz 
radošumu un idejām, sākot no literatūras, mūzikas, 
vizuālās mākslas, modes un beidzot ar datorspēlēm.;

Darbu sociālajos medijos var klasificēt arī kā radošo
industriju; 



Radošās 
industrijas

Radošajās industrijās tevi vērtē pēc
darba kvalitātes un vizuālajiem
aspektiem

Izglītība ir priekšrocība, bet tā nav 
obligāta. 

Tāpēc standartizēts instruments, ko 
izmanto radošajā industrijā, lai parādītu
savu darbu potenciālajiem darba
devējiem, ir portfolio



Radošās 
industrijas 
sociālajos medijos

No “profesionāļiem” sociālajos medijos
pieprasa:

Zināšanas par fotogrāfiju izgatavošanu un 
rediģēšanu;

Spējas atrast interesantas “tēmas” jaunam
ierakstam;

Radošumu, lai atrastu jaunas interesantas
tēmas;

Vismaz pamata zināšanas IT jomā;



Sociālie 
mediji kā 
karjera

Pēc neatkarīga satura veidotāja
pieredzes iegūšanas varat izvēlēties
karjeru sociālajos medijos;

Ir dažādas karjeras iespējas, taču
sākumā varat sākt kā sociālo mediju
menedžeris vai kopienas iesaistes
menedžeris

Būtībā jūs būsiet atbildīgs par 
organizācijas sociālo mediju kontu
vadīšanu (uzraudzībā vai bez)



Būt digitālajam influencerim

Varat arī iet citu ceļu un 
kļūt par "digitālo 
influenceri";

01
Digitālais influenceris ir
persona, kas aktīvi
darbojas sociālajos
medijos un izveidojusi
aktīvu kopienu ar vismaz
1000 sekotājiem (micro-
influenceris);

02
Influencera statuss var 
nest jums zināmu 
atalgojumu un arī 
iespēju bez maksas 
testēt produktus citiem 
uzņēmumiem;

03



Būt digitālajam 
influencerim(2)

• Invalīdi pēdējā laikā kļūst aktīvāki sociālo 
mediju platformās, un daudzi no viņiem 
kļūst par influenceriem;

• Būdams influenceris, jūs varat palīdzēt 
visas invalīdu kopienas balsīm tikt 
sadzirdētām internetā;

• Gadījuma izpētes prezentācijā jūs 
redzēsiet veiksmīgu invalīdu influenceru
piemērus;



Ārpus CV
standarta…

Vēsturiski CV vai motivācijas vēstule
bija tradicionāls dokuments, kas tika 
iesniegts potenciālajam darba devējam;

Pieaugot radošajai industrijai, arvien 
populārāki kļūst citi dokumenti, 
piemēram, portfolio, biznesa 
fotogrāfijas vai video prezentācijas.;

Pateicoties šādām jaunām metodēm, 
jūs varat izcelties no garlaicīgo CV 
kaudzes;



Sāciet ar savas klātbūtnes 
veidošanu tīklā

• Pirmais solis, lai iegūtu darbu radošajā industrijā kā sociālie 
mediji, ir vienkārši "kļūt aktīvākam digitālajā sfērā“

• Jums vajadzētu sākt veidot oriģinālu un unikālu saturu, kas 
piesaistīs auditoriju;

• Vēlāk jūs varat izmantot jūsu izveidoto saturu, lai izveidotu 
savu portfolio;



Profesionālā 
kopiena

Varat arī apsvērt iespēju pievienoties
profesionālajai kopienai, piemēram, 
Linkedin vai quora;

Varat apsvērt vēlamu piedāvājumu 
sūtīšanu jūs interesējošajiem 
uzņēmumiem, izmantojot saiti uz jūsu 
portfolio;

Bieži vien neformāli kontakti palīdz
atrast darbu;



Portfolio -
definīcija

Portfolio definīcija:

„ Portfolio ir darba paraugu kolekcija, ko 
varat ņemt līdzi uz interviju, nosūtīt 
potenciālajam darba devējam vai pat 
ievietot tiešsaistē. Viņi var: saņemt
pierādījumus par jūsu paveikto darbu. 
Ilustrējiet savas prasmes un iemaņas.”

(source: socialmediapro.com)



Kāpēc vajag
portfolio

Uzņēmumi, kas meklē sociālo mediju 
reklāmas, vēlētos redzēt jūsu mākslas 
darbu piemērus;

Tāpēc ir ieteicams izveidot savu darbu
krājumu, ko vēlāk varat izmantot kā
piemērus potenciālajiem darba devējiem;

Tas ir standarts citās nozarēs, piemēram, 
datorspēļu, kodēšanas, mūzikas vai video 
industrijā;



Ko ievietot
savā

portfolio?



Portfolio noteikumi

Kā jau visiem radošajiem darbiem, arī sagatavošanā nav 
stingru noteikumu;

Svarīgi saglabāt to vienkāršu;

Ievietojiet tikai savus darbus un nekopējiet citu radošo
darbu!



Ieteikumi
Portfolio
veidošanā

Varat padarīt to personiskāku, 
prezentācijā iekļaujot ievada video 
(tas var būt īss 1-2 minūtes);

Atjauniniet savus darbus;

Kvalitāte pār kvantitāti. Parādiet
sava darba labākos gadījumus un 
nelieciet visu, ko esat izdarījuši!



Portfolio pret CV

Lai gan portfolio ir obligāts tādiem radošiem darbiniekiem
kā sociālo mediju pārvaldnieks, jums joprojām ir jābūt CV;

Vienkārši saglabājiet savu CV īsu (ne vairāk kā vienu
lappusi) un sasaistītu ar jūsu portfolio;

Abi dokumenti var viens otru papildināt!



Ieteikumi sociālo
mediju Portfolio

• Mēģiniet parādīt, ka esat 
daudzpusīgs mākslinieks un 
sniedziet piemērus no dažāda veida 
sociālo mediju kanāliem;

• Varat, piemēram, parādīt 1-2 
videoklipus (Youtube), pāris 
fotoattēlus (Instagram) un dažus 
saistošus ierakstus (Facebook);

• Ir labi rādīt pavisam nesenus darbus 
(nevis pirms 10 gadiem!)



Ieteikumi
sociālo mediju
Portfolio (2)

Svarīgs darbs Jūsu darbu izvērtēšanai ir
IETEKME!

Rādot savus piemērus portfolio, mēģiniet 
paskaidrot:

Cik cilvēku mijiedarbojās (“Patīk”vai jebkura
cita reakcija);

Cik cilvēku komentēja jūsu darbus;

Cik reizes tas tika kopīgots;

Tika saņemtas jebkura cita veida atsauksmes:



Apkopojums-
Portfolio

Portfeļa izveide ir pirmais solis, lai sāktu savu 
karjeru sociālajos medijos;

Nemeklējiet kaut ko izsmalcinātu, saglabājiet 
to vienkāršu un izmēģiniet savu veiksmi, 
vēršoties pie potenciālajiem darba devējiem;

Pieaugot jūsu pieredzei, jūs attīstīsiet sevi kā
radošu mākslinieku un sociālo mediju
veidotāju!



Paldies par uzmanību!

• Aicinām sekot līdzi nākamajiem 
kursa moduļiem;

• Visas fotogrāfijas ir iegūtas, 
pateicoties pixabay.com 
bezmaksas licencei


