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TREŚCI DYDAKTYCZNE
 Co zawrzeć w CV?
 Canva - program do tworzenia CV.

Imię i nazwisko
Email 
Numer telefonu
Miejsce zamieszkania

Aby stworzyć CV, należy najpierw wybrać to, co jest potrzebne:

-Nazwisko i dane kontaktowe

CELE PLANU LEKCJI:

W tym poradniku pokażemy Ci, czym jest
interaktywne CV i jak z niego korzystać.
Jeśli zaczęłaś tworzyć swoje własne CV i
robisz je w sposób interaktywny, to dzięki
temu przykujesz uwagę rekrutera,
pokażesz swoją kreatywną stronę i
ukażesz swoją osobistą stronę.
Interaktywne CV jest odpowiednie dla
firm technologicznych, artystycznych,
start-upów czy firm projektowych.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Poznasz główne narzędzia
do tworzenia
interaktywnych CV.
Stworzysz swoje własne CV
na podstawie szablonów. 

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 60 minut

MATERIAŁY:  Załącznik 6 



Wykształcenie i kwalifikacje
Branże, w których się pracowało
Specjalistyczne umiejętności
Problemy, które udało Ci się rozwiązać dla pracodawców

Przykład: Raportowanie, Excel, Obsługa klienta, Dyplom z marketingu...

Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, zawsze możesz
uwzględnić projekty szkolne, praktyki lub wolontariat.
Należy wymienić swoją historię zatrudnienia w odwrotnym porządku
chronologicznym, zaczynając od ostatniego stanowiska i idąc wstecz.
Uwzględnij szczegóły, zadania, które wykonywałaś w ostatnich miejscach
pracy. Należy starać się wykazać, dla kogo się pracowało, jakie umiejętności
się wykorzystywało i w jaki sposób nasza obecność przyniosła pracodawcy
korzyści.
Postaraj się określić te osiągnięcia za pomocą liczb, aby czytelnicy mogli
naprawdę dostrzec różnicę, która wynika z Twojej pracy.

Jeśli jesteś młodszą kandydatką, wymień wszystkie swoje kwalifikacje od
szkoły średniej po uniwersytet, a nawet wyszczególnij moduły i projekty, które
są istotne dla stanowisk, o które się ubiegasz.
Jeśli jesteś starszą kandydatką, po prostu wymień swoje najwyższe
wykształcenie (np. stopień naukowy) wraz z kwalifikacjami branżowymi
zdobytymi w trakcie swojej kariery.

Hobby i zainteresowania są częścią całkowicie opcjonalną.
Jeśli nie masz żadnego doświadczenia zawodowego, możesz umieścić swoje
hobby, aby zaprezentować umiejętności związane z pracą. Na przykład,
możesz być kapitanem drużyny sportowej, co świadczy o zdolnościach
przywódczych, umiejętności pracy z ludźmi i motywacji.

Dołącz zdjęcie, na którym dobrze wyglądasz.
Bądź szczera i wyjaśnij swoje przerwy w karierze w pozytywny sposób. Napisz
krótkie zestawienie umiejętności, które wykorzystujesz i zdobytych dzięki nim
doświadczeń.

swojej daty urodzenia
swojego pełnego adresu
numeru dowodu osobistego
kłamstw

- Oświadczenie osobiste

-Sekcja dotycząca podstawowych umiejętności

-Doświadczenie zawodowe

-Wykształcenie i kwalifikacje

-Hobby i zainteresowania

Rozwiąż te kwestie w swoim CV

Czego nie należy umieszczać w CV

Nigdy nie umieszczaj w CV nazwisk i danych kontaktowych osób referencyjnych..
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Załącznik 6

Wejdź na stronę www.Canva.com
Zarejestruj się.
W wyszukiwarce Canva wyszukaj słowo: resume.
Pojawią się wstępnie zaprojektowane szablony CV.
Wybierz ten, który najbardziej ci się podoba, i który jest darmowy.
Gdy wybierzemy ten, który najbardziej nam się podoba, otworzy się szablon,
który możemy edytować.
Klikając dwukrotnie na różne pola, możemy je edytować i wpisać wszystkie
nasze informacje.
Możemy zmienić rozmiar, czcionkę i kolor, jak również dodać co tylko
chcemy, np. zdjęcia lub filmy.
Aby zmienić zdjęcie w CV, należy wgrać zdjęcie z komputera, klikając po
lewej stronie ekranu na: prześlij multimedia (upload media). Po wgraniu
zdjęcia należy przeciągnąć, i upuścić je na aktualne zdjęcie. 
Aby zapisać stworzone w Canvie CV, zmień nazwę swojego projektu u góry, a
następnie kliknij na ikonę pobierania u góry, po prawej stronie. Następnie
kliknij na przycisk Pobierz znajdujący się na dole.
Pamiętaj, że niektóre działania przekształcą darmowy szablon twojego
interaktywnego CV w płatny format.

Jak stworzyć swoje CV w Canvie:
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https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo
https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo
https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo

