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Beata Rojek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. Janusza St. Pasierba wŻabnie

Scenariusz lekcji

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Temat:
W jaki sposób możemy poszukiwać pracy na rynku lokalnym?

I. Główne zagadnienia lekcji:
1. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Klubu Pracy i powiatowego Biura Pracy.
2. Poznanie aktywnych i biernych metod poszukiwania pracy.
3. Uświadomienie młodzieży, że to czy w przyszłości znajdą pracę zależy od ich aktywnej

postawy.
4. Zapoznanie się z dokumentami towarzyszącymi poszukiwaniu pracy.
5. Projektowanie własnejścieżki zawodowej.

II. Cele lekcji:

Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:
znać:

- pojęcia: rynek pracy, popyt na pracę, podaż pracy, bezrobotny, bezrobotny absolwent,życiorys
zawodowy, list motywacyjny

- prawne podstawy zatrudnienia
- dokumenty towarzyszące poszukiwaniu pracy
- cechy lokalnego rynku pracy /gmina, powiat/
- zasady planowania własnego rozwoju zawodowego

kojarzyć:
- aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu z działalnością Młodzieżowym Klubem Pracy
- zależność wyboru przyszłego zawodu z cechami osobowości, zdolności i zainteresowań

umieć:
- rozpoznać własne możliwości i predyspozycje zawodowe
- aktywnie poszukiwać pracy
- odróżnić aktywne narzędzia przeciwdziałania bezrobociu, stosowane przez państwo, od

narzędzi pasywnych
- wymienić regionalne instytucje czynnie wspomagające bezrobotnych
- przygotować ofertę pracy w formie ogłoszenia prasowego do gazety lokalnej
- przygotować się do rozmowy z pracodawcą

III. Uwagi dotyczące realizacji:

1. Sposób przygotowania do lekcji:

- zaproszenie gości
- przygotowanie wzorcowych formularzy towarzyszących poszukiwaniu pracy
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- zgromadzenie wzorów różnych ofert pracy zamieszczonych w gazetach lokalnych

2. Metody pracy na lekcji:

- spotkanie z zaproszonymi przedstawicielami powiatowego Biura Pracy i Młodzieżowego Klubu
Pracy działającego przy Domu Kultury wŻabnie

- dyskusja
- inscenizacja – odgrywanie ról
- praca z dokumentem
- ćwiczenia grupowe
- analiza SWOT

IV. Środki dydaktyczne:
- plansze
- zbiór dokumentów
- podręcznik
- foliogramy
- artykuły z prasy

V. Pojęcia wprowadzane na lekcji:
- rynek pracy
- podaż i popyt prac
- pracodawca
- bezrobotny
- bezrobotny absolwent
- pośrednictwo pracy
- list motywacyjny
- życiorys zawodowy
- aktywne narzędzia walki z bezrobociem
- pasywne sposoby walki z bezrobociem

VI. Tok lekcji:

Wprowadzenie:

Nauczyciel podaje uczniom temat zajęć i informuje o ich przebiegu. Nakreśla cele lekcji i metody
pracy.
Uczniowie dokonują syntezy wiadomości z poprzednich zajęć.
Lekcja rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematu i zaprezentowania planszy nr 1 i 2.
Następnie nauczyciel przedstawia młodzieży pracowników lokalnego Biura Pracy i Młodzieżowego
Klubu Pracy.

Opracowanie nowego materiału:

1. Zaproszeni pracownicy przybliżają uczniom działalność instytucji w których pracują. Na
wstępie spotkania uczniowie uzyskują dane i informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wszystkie informacje poparte są danymi statystycznymi i wykresami obrazującymi sytuację rynku
lokalnego. Podczas pogadanki młodzież uczy się jak aktywnie szukać pracy, na co zwracać uwagę
podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, jakie dokumenty przygotować na spotkanie, jakie
są prawne podstawy zatrudnienia. Poznaje aktywne metody poszukiwania pracy, jak zaplanować
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własną ścieżkę zawodową i formy pomocy bezrobotnym /materiał opracowany podczas spotkania
dołączony w załącznikach/. Goście odpowiadają także na pytania zadawane w końcowym etapie
spotkania.

2. Po zakończonym spotkaniu z przedstawicielami lokalnych biur, uczniowie podejmują
próbę analizy etapów aktywnego poszukiwania pracy /foliogramie nr 3/.

3. Uczniowie dzielą się na cztery pięcoosobowe grupy.

Grupa I – pracuje nad poszukiwaniem potencjalnych pracodawców

Grupa II – pracuje nad rozpoznaniem własnych predyspozycji zawodowych

Grupa III – przygotowuje ofertę pracy

Grupa IV – przygotowuje inscenizację rozmowy kwalifikacyjnej

Materiał pomocniczy do wykonania zadań to: informacje uzyskane podczas spotkania, podręcznik,
artykuły z prasy, oferty pracy, wzorce listu motywacyjnego iżyciorysu zawodowego.

4. Prezentacja przez lidera grupy wyników pracy. Forma prezentacji dowolna :/plakat,
foliogram, tabela analizy SWOT, scenka odgrywanych ról/.

Podsumowanie:

Formułowanie wniosków końcowych:
- zgłaszanie pomysłów na walkę z bezrobociem w gminie
- przypomnienie poznanych pojęć
- sposoby aktywności zawodowej absolwentów

Formą podsumowania zajęć jest wykonanie przez ucznia zadania domowego polegającego na
dokonaniu analizy mocnych i słabych stron swojej osobowości i predyspozycji zawodowych.

VII. Czas trwania zajęć:

Proponuje się przeznaczenie na realizację w/w tematu dwóch połączonych jednostek lekcyjnych.

VIII. Zał ączniki:

Plansze i foliogramy jakie zostaną wykorzystane podczas realizacji danej lekcji.
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Plansza nr 1
Czynniki kształtuj ące wielkość podaży pracy

Przyrost naturalny wysokość płacy realnej
Saldo migracji wysokość płacy minimalnej
Struktura ludności wg wieku system opieki społecznej państwa
Struktura ludności wg płci działalność związków zawodowych
Struktura „miasto-wieś” wysokość podatków od dochodów
Mobilność siły roboczej
System szkolenia i kształcenia
Osobiste motywacje i decyzje ludzi

Plansza nr 2

Czynniki wywierające wpływ na popyt na pracę

� wielkość globalnego popytu na rynku dóbr i usług
� struktura dóbr i usług
� zasób kapitału potrzebny do stworzenia nowych miejsc pracy
� postęp techniczny i związana z nim wydajność pracy

PODAŻ PRACY

CZYNNIKI
DEMOGRAFOCZNE

CZYNNIKI
EKONOMICZNE
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Foliogram nr 3

Etapy aktywnego poszukiwania prac

  I.

 II.

 III.

IV.

Materiał opracowany podczas spotkania z pracownikami rejonowego Biura Pracy i
Młodzieżowego Klubu Pracy

Narzędzia walki z bezrobociem
Aktywne

• pośrednictwo pracy
• poradnictwo zawodowe
• szkolenia i przekwalifikowanie pracowników
• współfinansowanie prac interwencyjnych
• organizowanie robót publicznych

Pasywne

• zasiłki dla bezrobotnych
• świadczenia przedemerytalne
• obniżanie wieku emerytalnego
• wydłużanie okresu obowiązkowej nauki dla młodzieży

Rozpoznanie rynku pracy

Rozpoznanie własnych
możliwości zawodowych

Poszukiwanie potencjalnych
pracodawców

Nawiązanie kontaktu z pracodawcami
i zaprezentowaniesiebie


