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Scenariusz warsztatu

Ogólne informacje na temat warsztatu
Zaprezentuj się, by zdobyć pracę

Nazwa kompetencji
społecznej Rozwój własnych wartości i obrazu siebie

Nazwa warsztatu Zaprezentuj się, by zdobyć pracę

Cele nauczania

● Praktyczne wskazówki jak napisać CV,
szukać pracy, zachować się na rozmowie
o pracę oraz korzystać z Internetu.

● Przygotowanie się do autoprezentacji w
kontekście konkretnej oferty pracy.

● Przeprowadzenie symulacji rozmowy
kwalifikacyjnej w celu przećwiczenia
prezentacji siebie, swoich mocnych
stron i doświadczenia zawodowego.

● Otrzymanie opinii na temat tego, co
należy poprawić w autoprezentacji, aby
zdobyć pracę.

Czas trwania 8 godz. 30 min.

Wymagane materiały
dydaktyczne

● karty emocji
● arkusz „Jak znaleźć pracę”
● szablony CV o różnych formatach

i poziomach zaawansowania
● arkusz „Ja i wakat”

Innowacyjna metoda

Jest to szczególnie praktyczny warsztat
skoncentrowany na jednostce i jej potrzebach.
Każda osoba bierze udział w prawdziwym
procesie poszukiwania pracy – przygotowanie
CV, przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną,
autoprezentacja, świadomość własnych
mocnych stron, zabawna prezentacja słabych
stron, nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale w
sposób, który pomoże jej w prawdziwym życiu.
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Efekty/wyniki nauczania

● Znajomość teoretycznych i praktycznych
kryteriów oceny CV

● Odkrycie swoich preferencji co do
różnych układów CV oraz porównanie
zdania z punktami widzenia innych
uczestników

● Umiejętność oceny własnego CV
i znalezienia sposobów na jego
udoskonalenie

● Znajomość standardowych pytań
pojawiających się w trakcie rozmów
kwalifikacyjnych

● Znajomość sposobów wyrażania
kluczowych obszarów rozmowy (np.
mocnych stron, doświadczenia
zawodowego, motywacji)

● Otrzymanie opinii na temat przebiegu
rozmowy i wskazówek od
doświadczonych specjalistów HR

Wykaz załączników

1_ Przykład korzystania z internetowego
kreatora CV oraz listów motywacyjnych
(dostępny na: https://www.kickresume.com/)
2 _ Przykład poszukiwania pracy na stronie
Profesia.sk (dostępny na:
https://www.profesia.sk/)

Program warsztatu

1. Zapoznanie z grupą poprzez karty emocji
2. Plan warsztatu, oczekiwania uczestników, ustalenie wewnętrznych zasad

grupy
3. Strategia poszukiwania pracy
4. Gra „Oceń moje CV”
5. Ja i wakat
6. Symulowane rozmowy kwalifikacyjne
7. Opinie
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Opis zajęć

Ćwiczenie 1 Zapoznanie z grupą poprzez karty emocji

Wymagane materiały
dydaktyczne

● karty emocji
● plakietki z imionami

Typ zajęcia Gra

Opis

Każdy uczestnik wybiera jedną z kart emocji, np. kartę z wielorybem, który
reprezentuje konkretne emocje lub doświadczenie. Następnie każdy uczestnik
w kręgu przedstawia się, korzystając z wybranej karty. Można odpowiedzieć na
poniższe pytania: Kim jestem? Dlaczego tu jestem? Jak się czuję? Czego
potrzebuję?

Ćwiczenie 2 Plan warsztatu
Oczekiwania uczestników
Ustalenie wewnętrznych zasad grupy

Wymagane materiały
dydaktyczne

● tablica flipchart
● kartki samoprzylepne

Typ zajęcia Burza mózgów

Opis

Prowadzący przedstawia plan warsztatu. Wykorzystując metodę burzy mózgów,
prosi uczestników do wyrażania swoich oczekiwań, zapisanie ich na kartkach
samoprzylepnych i umieszczenie na tablicy. Następnie grupa ustala swoje
wewnętrzne zasady, które zostają zapisane na tablicy. Wnioski z poszczególnych
sesji umieszczane będą na ścianie.
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Ćwiczenie 3 Strategia poszukiwania pracy

Wymagane materiały
dydaktyczne

● arkusz „Jak znaleźć pracę”
● tablica flipchart
● markery

Typ zajęcia Burza mózgów

Opis

Poprzez burzę mózgów prowadzący odkrywa coraz więcej sposobów
poszukiwania pracy, które uczestnicy mogą znać lub z którymi mogli się
spotkać, oraz analizuje ich wady i zalety. Następnie prezentuje wskazówki
odnośnie tego, które z tych sposobów mogą działać w kontekście konkretnych
zawodów i wymienia rekruterów, firmy, instytucje czy strony internetowe,
mogące służyć użytkownikom odpowiednimi informacjami oraz wsparciem.
Wady i zalety zostają zapisane na tablicy. Każdy uczestnik zastanawia się nad
własną strategią poszukiwania pracy w kontekście swojej przyszłej kariery
zawodowej i ustala indywidualny plan działania, który zapisuje w arkuszu "Jak
znaleźć pracę".

Ćwiczenie 4 Gra „Oceń moje CV”

Wymagane materiały
dydaktyczne

● szablony CV o różnych formatach i poziomach
zaawansowania (proszę przestrzegać
odpowiednich przepisów o ochronie danych
osobowych)

● kartki samoprzylepne
● tablica flipchart
● markery

Typ zajęcia Praca w grupach

Opis

1. PRZYGOTOWANIE:
Prowadzący informuje uczestników o kryteriach oceny CV stosowanych w
praktyce przez specjalistów HR. W trakcie gry uczestnicy mają okazję,
dowiedzieć się jaki wpływ na specjalistów mają różne style CV, oraz poznać ich
opinię na temat ogólnego układu i zawartości (nie tylko słów kluczowych).

2. PRZEBIEG:
Uczestnicy dzielą się na 2 grupy. Obie grupy otrzymują te same informacje na
temat wakatów i ofert pracy. Obie otrzymują także wyciągi z 10 różnych CV, a ich
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zadaniem w wyznaczonym czasie jest podzielenie ich na dopuszczalne
(prowadzące do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną) i niedopuszczalne
(nieprowadzące do zaproszenia). Następnie grupy omawiają mocne i słabe
strony CV oraz oceniają je na podstawie ustalonych kryteriów. Zapisują swoje
obserwacje na kartkach samoprzylepnych i umieszczają je na tablicy. Obie
grupy wyznaczają także 2 kandydatów, którzy zostają zaproszeni na rozmowę.
Następnie obie grupy przedstawiają swoje wnioski i popierają swoje wybory
argumentami. Prowadzący dostarcza dodatkowych informacji na temat pisania
CV. Każdy uczestnik zapisuje swoje błędy, które planuje poprawić w trakcie
tworzenia CV.

Ćwiczenie 5 Ja i wakat

Wymagane materiały
dydaktyczne

● arkusz „Ja i wakat”
● komputer osobisty, dostęp do Internetu

Typ zajęcia Praca indywidualna

Opis

Uczestnicy wyszukują odpowiednią ofertę pracy za pomocą strony internetowej
Profesia.sk (https://www.profesia.sk/). Zapoznają się z ogłoszeniem – jakie są
wymagania osobowościowe i umiejętności, jakie są obowiązki i
odpowiedzialność potencjalnego pracownika, co mówi opis stanowiska pracy?
Uczestnicy zapisują te informacje w arkuszu „Ja i wakat”. Następnie prowadzący
przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak się zaprezentować, by
zdobyć pracę. Kolejno dzieli uczestników w pary. Opowiadają sobie nawzajem o
swoich wcześniejszych doświadczeniach z wakatami: gdzie je znaleźli, czego się
nauczyli i jakie umiejętności przedstawili. Wszystkie istotne informacje notują w
arkuszu, natomiast w dziale „Przedstawienie siebie” opisują, w jaki sposób
zaprezentowaliby się potencjalnemu pracodawcy.
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Ćwiczenie 6 Symulowane rozmowy kwalifikacyjne

Wymagane materiały
dydaktyczne

● CV

Typ zajęcia Praca indywidualna

Opis

1. PRZYGOTOWANIE:
Prowadzący wraz z pozostałymi członkami komisji przeprowadzającej rozmowę
kwalifikacyjną informuje uczestników o pytaniach, jakie będą zadawane
podczas rozmowy. Poprzez odgrywanie ról uczestnicy dowiadują się, jak
wygląda właściwa i niewłaściwa rozmowa kwalifikacyjna. Podczas
symulowanych rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zdobywają doświadczenie
w zakresie autopromocji i autoprezentacji, a także opinie dotyczące ich
komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

2. PRZEBIEG:
Uczestnicy dzielą się na 4 komisje. Każdy kandydat bierze udział w
30-minutowej rozmowie na wybrane wcześniej stanowisko, która podzielona
jest na dwie części:

1. Autoprezentacja i przeprowadzenie rozmowy
2. Opinie

Każdy uczestnik lub uczestniczka zapisuje swoje osobiste wyzwania związane
z autoprezentacją lub odpowiadaniem na pytania prowadzącego rozmowę.

Ćwiczenie 7 Opinie

Wymagane materiały
dydaktyczne

● kolorowe kartki samoprzylepne

Typ zajęcia Dyskusja

Opis

Uczestnicy zapisują na kolorowych kartkach to, co cenią sobie w warsztacie.
Siedząc lub stojąc w kręgu, przekazują opinie na temat warsztatu
prowadzącemu i umieszczają kartki obok swoich oczekiwań sformułowanych
rano. Końcowa dyskusja obejmuje podsumowanie indywidualnych opinii na
temat rozmowy kwalifikacyjnej.
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Załączniki

Przykład korzystania z internetowego kreatora CV oraz listów motywacyjnych
(dostępny na: https://www.kickresume.com/):
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Przykład poszukiwania pracy na stronie Profesia.sk

(dostępny na: https://www.profesia.sk/):
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