
КАК ДА НАПИШЕМ
АВТОБИОГРАФИЯ

ПЛАН НА УРОК 6

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Име
Имейл адрес
Телефонен номер
Местоположение. 

- Какво да включите в автобиографията?  
- Използване на инструменти за онлайн дизайн и публикуване, Canva за създаване на CV.
 За създаване на автобиография, първо трябва се попълнят необходимите данни:
-Име и данни за контакт

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА

Необходими материали: Компютър с интернет връзка

В това ръководство ще Ви покажем
какво представлява интерактивната
учебна програма и как да я използвате.
Ако сте започнали да създавате своя
собствена автобиография и го правите
по интерактивен начин, това ще Ви
помогне да привлечете вниманието на
набиращите персонал и да покажете
творческата и личната си страна. Тези
автобиографии са подходящи за
технологични или арт компании, както
и за стартиращи или дизайнерски
фирми.

- Научаване основните
инструменти за създаване на
интерактивни автобиографии. 
- Създаване на лична
автобиография от шаблони.



Образование и квалификация
Трудов стаж
Умения и компетенции
Умения за решаване на проблеми

Пример: Създаване на отчети, Excel, Обслужване на клиенти,
Маркетинг.

Ако все още нямате професионален опит, винаги можете да включите
училищни проекти, стажове или доброволческа дейност.
Трябва да изброите трудовата си история в обратен хронологичен ред,
като започнете с последната си позиция.
Включете подробности, задачи, които сте изпълнявали на последните си
работни места. Трябва да опишете за кого сте работили, уменията,
които сте използвали и как присъствието Ви е било полезно за
работодателя.
Опитайте се да представите тези постижения в числен вид.

Ако сте без трудов опит избройте всички квалификации - от гимназия
до университет и вмъкнете подробности за модулите и проектите, в
които сте участвали и когато те са подходящи за работното място, за
което кандидатствате.
Ако вече имате натрупан трудов стаж, посочете най-високата степен на
образование, както и специфични за позицията квалификации, които
сте придобили по време на кариерата си. 

Хобитата и интересите не са незадължителен раздел.
Ако изобщо нямате професионален опит, може да искате да включите
някои от вашите хобита, за да демонстрирате умения на работното
място. Например, ако сте капитан на спортен отбор,  това е показател за
лидерство, умения за работа с хора и мотивация.

Прикачете снимка, на която изглеждате добре.
Обяснете прекъсванията в кариерата си по положителен начин.
Напишете кратко описание на някои от уменията, които сте използвали
и опита, придобит чрез тях.

Дата на раждане 
Адрес
ЕГН
Лъжи
Никога не поставяйте референтни имена и данни за контакт в
автобиографията си. 

-Лична информация

- Раздел за основни умения

- Трудов стаж

- Образование и квалификации

- Хобита и интереси

- Имайте предвид следните аспекти във Вашата автобиография

- Какво да не включвате в автобиографията си
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Препратки

Как да създадете автобиография в Canva: 
1. Отидете на www.Canva.com 
2. Регистрирайте се. 
3. В търсачката на Canva потърсете думата: resume.
 4. Отварят се предварително разработени шаблони за автобиография. 
5. Изберете този, който Ви харесва най-много, услугата е безплатна. 
6. Когато изберете този, шаблонът ще се отвори за редактиране. 
7. Чрез двукратно щракване върху различните полета можете да
редактирате и запишете цялата информация. 
8. Размерът, шрифтът и цветът могат да променят, както и да могат да се
добавят изображения или видеоклипове. 
9. За да промените снимката, трябва да качите изображение от компютъра
си като щракнете от лявата страна на екрана върху: upload media. След
като снимката се качи, сменете я с текущата снимка. 
10. За да запазите автобиографията, която сте създали в Canva,
преименувайте и след това щракнете върху иконата за изтегляне в горната
дясна част. След това натиснете бутона за изтегляне в долната част. 
11. Имайте предвид, че някои настройки ще са платени.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 

Приложение 6.1

https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p-Y-lDrYoX0

