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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadgimnazjalna - technikum - klasa IV

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

Writing a CV.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Zagadnienie znajduje się w podstawie programowej oraz w rozkładzie materiałów.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Przydatne narzędzie do tworzenia ww. dokumentu w wersji do wydruku oraz online, także do późniejszej 
edycji.

7. Cel ogólny zajęć

Stworzenie dokumentu CV w języku obcym w wersji do wydruku, a także online do późniejszej edycji w 
języku angielskim.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Zapoznanie uczniów z nowatorskim programem do tworzenia CV online.
2. Wdrożenie TIK do codziennego życia.
3. Ułatwienie początkującym pracownikom profesjonalnego startu na rynku pracy.

9. Metody i formy pracy

Projekt.
Praca indywidualna.

10. Środki dydaktyczne

Prywatne laptopy, komputery stacjonarne w szkolnej sali informatycznej.

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer
Rzutnik
Ekran
Laptop prywatny ucznia z dostępem do internetu lub szkolnego wi-fi
Sala informatyczna z dostępem do internetu
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12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Nauczyciel sprawdza frekwencję oraz zapisuje temat lekcji na tablicy.
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie mają zdjęcie jak do dowodu, w wersji cyfrowej.

Aktywność nr 1

Temat:

Wstęp

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Nauczyciel pokazuje uczniom gotowe CV stworzone w programie w języku polskim lub angielskim

Aktywność nr 2

Temat

Praca własna

Czas trwania

25 min

Opis aktywności

Uczniowie wpisują w przeglądarkę internetową adres strony do tworzenia dokumentu. Nauczyciel 
przeprowadza ich przez ten proces wyświetlając poszczególne kroki na ekranie. 
https://twoj-europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/

Aktywność nr 3

Temat

Faza podsumowująca I

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

https://twoj-europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/
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Nauczyciel pomaga uczniom zapisać stworzone CV, pokazując im w jaki sposób można dane CV 
otworzyć i edytować dopisując poszczególne osiągnięcia, szkolenia, doświadczenie zawodowe, itd.

Aktywność nr 4

Temat

Faza podsumowująca II

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Uczniowie zapozanją się z przykładowym CV klikając w link https://zpe.gov.pl/a/work/DvNfJI5Am,
przedstawiając podobienstwa i różnice pomiędzy tym co napisali oni, a zaprezentowanym przykładem.

Podsumowanie lekcji

Nauczyciel omawia jeszcze raz sposób zapisu oraz edycji dokumentu, zwracając szczególną uwagę na 
możliwość stworzenia dokumentu w wielu językach. Warto przypomnieć uczniom, że dsane pola nalży 
wypełniać w języku docelowym, ponieważ program nie tłumaczy zdań, a tylko wybrane kategorie.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Zadaniem każdego ucznia będzie stworzenie spersonalizowanego CV, wraz z zamieszczeniem zdjęcia 
oraz własnych danych, oraz wydrukowanie powstałego dokumentu i oddanie do sprawdzenia.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://zpe.gov.pl/a/work/DvNfJI5Am,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

