
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak przygotować ucznia 
do wejścia na rynek pracy 

 

Case study 
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Znalazłeś w Internecie ogłoszenie z pracą swoich marzeń. Jednym z jego wymogów jest 

przygotowanie krótkiego opisu siebie. 

Taki opis powinien: 

• Pokazywać Ciebie w dobrym świetle i być jednocześnie prawdziwym i ciekawym 

tekstem, który zainteresuje czytającego. Będzie go czytała osoba, która szuka do pracy 

osoby właśnie takiej jak Ty. 

• Dostarczyć rekruterowi informacji o Tobie i zachęcić do poznania Ciebie. Ten opis – to 

ważne źródło informacji o Tobie, zachęcające by podjąć decyzję o zaproszeniu Cię na 

spotkanie rekrutacyjne.  

 

Przypominasz sobie ciekawą książkę, którą przeczytałeś? Czy na okładce tej książki był opis 

„o autorze”? Czy taki opis był dla Ciebie ciekawy? Co sprawiło, że taki był? Wzorowanie się na 

takim opisie – może być pomocne przy wykonaniu tego zadania.  

Teraz Ty jesteś autorem bardzo ciekawej książki opowiadającej o Twoim życiu – Twoich 

umiejętnościach, wiedzy, o tym jak się uczysz rozwijasz i pracujesz, co lubisz i co dobrze 

robisz.  

Ponoć nie łatwo jest pisać o sobie. Dlatego dobrze się przygotuj do tego zadania. 

Przypomnij sobie i zbierz informacje: 

• Z jakich przedmiotów jesteś dobry? 

• Jaką wiedzę poza szkołą rozwijasz? 

• Jakie masz zainteresowania? 

• Co robisz w wolnym czasie? 

• Jakie masz już pierwsze doświadczenia zawodowe? 

• Za co doceniają Cię Twoi rodzice, znajomi, nauczyciele? Jeśli nie wiesz – możesz 

ich zapytać w rozmowie albo poprosić, żeby napisali Ci w smsie lub mailem. 

• Co Ty sam dostrzegasz w sobie jako swoją mocną stronę? 

 

Zapisz sobie najważniejsze myśli, informacje o sobie i fakty. Przyjrzyj się im uważnie. 

A następnie zabierz do wykonania zadania.  

Zadanie:  

Napisz 5 zdań, w których ujmiesz wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje o Tobie. 

Zdania powinny być konkretne pokazujące w czym jesteś dobry i jakie daje to korzyści Tobie 

i innym osobom.  Powinny to być zdania nieco rozbudowane, podające możliwie dużo 

informacji o Tobie. 

Podejdź do zadania z ciekawością i pozwól sobie na poeksperymentowanie. Napisz więcej 

zdań, a potem je poprzerabiaj tak, żeby brzmiały interesująco – dla Ciebie i dla czytającego. 

Po napisaniu całości – przeczytaj kilka razy i upewnij się, czy umieściłeś w opisie wszystkie 

ważne informacje.  

 


