
SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: rachunkowość (zajęcia prowadzone w pracowni symulacyjnej)
Typ szkoły: Liceum Ekonomiczne
Klasa: III
Planowany czas: 2 godziny lekcyjne

TEMAT: Aktywne metody poszukiwania pracy

Cele zajęć:
CEL GŁÓWNY: Zapoznanie z sytuacją na rynku pracy, lokalnym, w Polsce, jak również w integracji z Unią

Europejską, a także zdobycie umiejętności radzenia sobie w poszukiwaniu pracy.

CELE OPERACYJNE (uczeń wie, zna, rozumie, potrafi):
� korzystać z różnychźródeł informacji, również informacji o pracy,
� rozpoznawać własne zainteresowania i preferencje zawodowe,
� właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
� prawidłowo sporządzać dokumenty występujące w trakcie poszukiwania pracy,
� dobierać i wykorzystywać środki techniczne pracy biurowej,
� współpracować w grupie, rozwiązywać samodzielnie i wspólnie problemy,
� oceniać uzyskiwane efekty,
� doskonalić kulturę osobistą i postawę asertywności podczas pracy nad projektem.

POJĘCIA KLUCZOWE:
1. Rynek pracy
2. Dokumentacja związana z poszukiwaniem pracy
3. Rozmowa kwalifikacyjna

Ścieżki edukacyjne: czytelniczo – medialna, regionalna, europejska.
Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach
Metody: metoda projektów

Środki dydaktyczne: materiały RUP, materiały i ulotki unijne, materiały opracowane przez uczniów, podręcznik
„Technika biurowa”, „Jak odnieść sukces w administracji”, publikacje Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej, komputer, kaseta, video, telewizor, video, rzutnik pisma, foliogramy,
panorama firm, gazeta.

Przebieg zajęć:
I. Faza wstępna (1 godz. lekcyjna):

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2. Podanie celów lekcji.

II. Faza realizacji:
1. Wprowadzenie do prezentacji. Podanie planu przebiegu prezentacji.
2. Przedstawienie tematów mini – projektów

I. Rynek pracy w województwie podlaskim
II. Jak skutecznie szukać pracy?
III. Podstawowe dokumenty związane z poszukiwaniem pracy.
IV. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
V. Rynek pracy w Unii Europejskiej

3. Grupy kolejno przedstawiają swoje prezentacje. Czas przeznaczony na prezentację 6 – 8 min.
4. Podczas prezentacji każdej z grup i po zakończeniu, pozostali obserwują i dokonują oceny, nanoszą uwagi,

spostrzeżenia oraz zapisują ewentualne pytania do prezentujących dany temat w arkuszu ewaluacyjnym.
III. Faza podsumowująca (2 godz. lekcyjna):

1. Po prezentacjach ma miejsce zadawanie uzupełniających pytań do poszczególnych grup, natomiast druga
strona ustosunkowuje się do wniesionych uwag, udziela rzeczowych odpowiedzi, broni własnych poglądów.

2. Uczniowie podsumowują prezentacje proponując oceny za poszczególne projekty. Dokonują wyboru
najciekawszej uzasadniając swój wybór.

3. Ocena prezentacji przez nauczycieli.

Podczas prezentacji sprawozdania z realizacji projektu wraz z materiałami wykorzystanymi przez młodzież są
wyłożone na stoliku i dostępne do przejrzenia.



K O N T R A K T

zawarty między

nauczycielem: ........................................................
a uczniami: 1) ..................................................., 2) .............................................,

3) ..................................................., 4) ..............................................,
5) ..................................................., 6) ..............................................,

na wykonanie i zaprezentowanie projektu,

Temat projektu: „AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY”

1. Data i miejsce zawarcia ...........................................................................................

2. Wzajemne zobowiązania:
• Uczniowie – wykonanie i prezentacja projektu na powyższy temat
• Nauczyciel – wspieranie uczniów w trakcie realizacji projektu oraz ocena

osiągnięć uczniów.

3. Rodzaj projektu: g r u p o w y

4. Terminy wywiązywania się z umowy:
- przedstawienie opisu projektu .....................................................
- złożenie sprawozdania ................................................................
- prezentacja ..................................................................................

5. Zmiany w kontrakcie wprowadza się za zgodą obu stron.

6. Podpisy stron: nauczyciel: ..........................................,
uczniowie: ........................., ..........................., .........................,

........................., ............................, .........................,
..........................., ...............................

7. Załączniki:
- instrukcja dla uczniów
- karta konsultacji
- arkusz ewaluacyjny
- materiały dotyczące wybranych elementów pracy metodą projektu (np.: jak

konstruować opis projektu, jak sporządzić sprawozdanie, przebieg prezentacji)



Harmonogram konsultacji

Liczba pkt
Termin Temat konsultacji Kryteria oceny max otrzym. Uwagi

Zatwierdzenie tematu
i opisu projektu

- terminowość
- długość opisu min. strona

maszynopisu
- jakość opisu

20

Przedstawienie planu
pracy grupy oraz
źródeł informacji

- ilość wykorzystanych
źródeł informacji i prawi-
dłowość ich doboru

20

Przedstawienie
dokumentów i planu
prezentacji

- jakość wykonania
dokumentów i ich
kompletność

20

. Przedstawienie
projektu (propozycji)
sprawozdania

- kompletność i popraw-
ność,

- estetyka
20

Złożenie
sprawozdania.

- estetyka i zgodność
z planem sprawozdania 20

Prezentacja projektu.
Czas przeznaczony na
prezentację od 6-8 min.

- według kryteriów
w instrukcji

INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW

Zapamiętaj:

Człowiek przedsiębiorczy, którym masz szansę stać się wykonując zadania metodą projektów,
nie boi się ryzyka i nowych sytuacji, potrafi podejmować decyzje i dokonywać wyborów, wyciąga
wnioski ze swoich sukcesów i porażek, jest odpowiedzialny i samodzielny, reprezentuje
pozytywną postawę wobecżycia.

Wykonując zadania metodą projektów, przejmujesz inicjatywę w swoje ręce, poznajesz
interesujące Cię zagadnienia, samodzielnie rozwiązujesz problemy.

Nauczyciel służy Ci radą i pomocą, ale nie podejmuje za Ciebie decyzji i nie podaje gotowych
rozwiązań pojawiających się problemów.

Etapy pracy metodą projektów:

1. Zapoznanie uczniów z metodą projektów.
2. Podanie tematu głównego objętego realizacją metodą projektów, wynikającego

np. z planu edukacyjnego szkoły.
3. Wprowadzenie w zagadnienie (obszar tematyczny)
4. Dobór grup do realizacji
5. Przygotowanie opisów projektów – zawarcie kontraktów
6. Planowanie pracy w grupie – przydział zagadnień do realizacji dla każdego ucznia
7. Realizacja projektu – jego ocena w trakcie pracy na danym etapie

a) poszczególne etapy projektu realizuje się jako pracę domową



b) konsultacje odbywają się według harmonogramu
c) jedna godzina z zajęć blokowych przeznaczona jest na konsultacje

8. Prezentacja projektu
9. Ocenie podlega praca całej grupy i poszczególnych jej członków. W ocenie pod uwagę brana
jest:

a) umiejętność korzystania z różnychźródeł
b) punktualność w realizacji zadań wynikających z projektu
c) przygotowanie merytoryczne,
d) estetyka wykonania dokumentacji
e) innowacyjność projektu
f) umiejętność pracy w zespole
g) pracowitość, inicjatywa, zaangażowanie i wymagana opieka
h) sposób prezentacji, wykorzystanieśrodków audiowizualnych i innych materiałów
i) umiejętność logicznego argumentowania i odpowiadania na pytania po prezentacji

KWESTIONARIUSZ EWALUACYJNY

Prezentowana grupaKryteria
1 2 3 4 5

1. Czy prezentacja miała początek, rozwinięcie
i zakończenia ?

2. Czy prezenter zmieścił się w wyznaczonym
czasie?

3. Czy prezenter wydawał się naturalny
i opanowany?

4. Czy prezenter z lekkością posługiwał się
notatkami?

5. Czy prezenter efektywnie wyłożył swój problem?

Punktacja od 1 – 6.

OGÓLNE KOMENTARZE NA TEMAT PRZEDSTAWIONYCH PREZENTACJI

1.

2.

3.

4.

5.

Opracowała: mgr Hanna Cwalina, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży


