
Jak szukać pracy? (scenariusze lekcji przedsiębiorczości lub lekcji
wychowawczej, kl. III i IV LO)

JAK SZUKA Ć PRACY?

Cel ogólny:Zapoznanie uczniów z metodami poszukiwania pracy i różnymi
źródłami pomocnymi w jej znalezieniu..
Cele szczegółowe:
a) cel motywacyjny:

-kształtowanie pozytywnej postawy wobec trudnej rzeczywistości na rynku
pracy

b) w zakresie wiadomości (uczeń potrafi):
- znać sposoby poszukiwania pracy
-znać źródła informacji pomocne w znalezieniu pracy

c) w zakresie umiejętności (uczeń potrafi):
-sprawnie komunikować i współpracować
- odczytywać informacje dotyczące pracy

d) w zakresie postaw (uczeń potrafi):
- wykazać własną inicjatywę w działaniu

Materiały:
- foliogram „Przygotowanie do poszukiwania pracy”

„Jak my szukamy i jak nas szukają”
- ksero dla uczniów

„Proces poszukiwania pracy”
„ Wskazówki dla poszukujących pracy”,

„Adresy i telefony do PUP”,
- kartki ksero(tyle ile grup),
- markery, pisaki,
- duży arkusz szarego papieru,
- taśma klejąca
- rzutnik.

Metody pracy w czasie zajęć:
- aktywnaśnieżnej kuli,
- burza mózgów,
- miniwykład,
- pokazowa.



Przebieg zajęć:

Wstęp 10 minut
1. Poinformowanie o celach zajęć.
2. Na ostatnich zajęciach próbowaliście określić mocne i słabe strony.
Okazało się, że potraficie wykonywać różne czynności, które nie są związane z
profilem szkoły, którą wybraliście. Ponadto badania prowadzone przez
socjologów i psychologów potwierdziły,że praca nie musi być koniecznie
związana z profilem jaki wybraliście. Pojawia się coraz większe
zapotrzebowanie na takie umiejętności, jak:
- komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna),
- umiejętność budowania zespołu,
- zdobywania nowej wiedzy,
- łączenia wiedzy z różnych dyscyplin,
- przygotowania się do każdej nowej sytuacji,
- obsługi komputera,
- oraz znajomość języków obcych.
W ciągu całej kariery zawodowej będziemy musieli się przekwalifikowywać
(około 5 razy). W poszukiwaniu pracy oczywiście należy wziąć pod uwagę
swoje wykształcenie (najlepiej pracować w swoim zawodzie), ale również swoje
inne dodatkowe umiejętności i predyspozycje.

Część właściwa zajęć

1. Kryteria poszukiwania pracy 5 minut
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę poszukując pracy?

Uczniowie metodą śnieżnej kuli i zapisują na plakacie kryteria poszukiwania
pracy.
Ewentualne odpowiedzi:
- swój charakter,
- przewidywana satysfakcja z pracy,
- warunki socjalne,
- warunki pracy – odległość, dojazd wynajem mieszkania, stanowisko,
- strona ekonomiczna,
- środowisko pracy – z kim będę pracował ?
- perspektywiczność,
- informacja o pracodawcy i stawianych przez niego wymaganiach, zakres

obowiązków,
- otwartość na zmiany, samodoskonalenie,
- możliwość praktyk zagranicznych,
- itp.
Podsumowanie: Foliogram nr 1 „Przygotowanie do poszukiwania pracy” –
omówić 5 minut



2. Metody poszukiwania pracy.
Przejdźmy do zagadnienia samego poszukiwania pracy na rynku. W jaki
sposób można szukać pracy?
Praca w grupach 10 minut

Uczniowie podzieleni na 5 grup zapisują na kartkach kryteria poszukiwania
pracy (metodą śnieżnej kuli). Następnie jedna osoba spisuje wyniki na dużym
arkuszu papieru.
Ewentualne odpowiedzi:
- kontakty nieformalne,
- ogłoszenie (dajemy, szukamy),
- biuro pracy,
- bezpośrednio w firmie, kontakty osobiste,
- telefonicznie,
- targi pracy,
- składanie ofert do biur doradztwa personalnego,
- wysyłanie ofert.
Omówienie stworzonego plakatu. Foliogram nr 2 „Jak my szukamy i jak nas
szukają” . 5 minut

3. Materiały dla uczniów:
Rozdać uczniom:
- ksero nr 1 „Proces poszukiwania pracy” – omówić

- ksero nr 2 „ Wskazówki dla poszukujących pracy”
- ksero nr 3 – „Adres i telefony do Powiatowego Urzędu Pracy

Podsumowanie zajęć 5 minut
- Jakie są kryteria poszukiwania pracy?
- Jakie są metody poszukiwania pracy na rynku?
- Gdzie można znaleźć informacje o pracy?



PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA
PRACY

POZNAJ SAMEGO SIEBIE

• cele w życiu
• umiejętności
• zainteresowania
• wartości

DOKONAJ SAMOOCENY

• co potrafisz robić najlepiej?

• czy komunikujesz się skuteczniej pisemnie czy ustnie?
• czy wolisz pracować samodzielnie czy zespołowo?
• czy masz predyspozycje menedżerskie?
• czy potrafisz pracować pod presją?

• czy lubisz przyjmować odpowiedzialność czy raczej

wolisz wykonywać polecenia?
• czy lubisz zmiany?
• jaki system wynagrodzenia preferujesz?
• czy zależy ci na stałych godzinach pracy?
• jaka jest twoja mobilność i dyspozycyjność?
• dla jakiej organizacji chciałbyś pracować?



PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY
WARUNEK #1: CO?

Musisz dokładnie wiedzieć, co masz do zaoferowania
światu -jakie umiejętności?

• odkryj swoje umiejętności w zakresie: zarządzania danymi,
ludźmi, rzeczami

• nazwij swoje umiejętności, ustal priorytety, opisz je dokładnie
• porównaj swoje umiejętności z wymaganiami na różnych

stanowiskach pracy

Nie kieruj się rozsądkiem, ale sercem. Odkryj to, co lubisz robić
najbardziej. Pasja jest kluczem do wytrwałości a wytrwałość jest
kluczem do sukcesu przy poszukiwaniu pracy!

WARUNEK # 2: GDZIE?

Musisz dokładnie wiedzieć gdzie chcesz wykorzystać swoje
umiejętności?

• co Cię najbardziej interesuje?
• jaki obszar działania firmy?
• jakie zajęcie w wybranym obszarze?
• jak ma przebiegać Twoja kariera?
• które firmy dają Tobie szansę rozwoju zgodnie z zaplanowaną
ścieżką kariery?



Znajdź ludzi, którzy wykonują wybrane przez Ciebie zajęcie i
porozmawiaj z nimi o ich pracy. Czy Twoje oczekiwania
pokrywają się z rzeczywistością? O czym jeszcze musisz
wiedzieć - Informational Interviewing?

WARUNEK # 3: JAK?

Staraj się o pracę w firmie, która interesuje Cię najbardziej, bez
względu na to, czy oficjalnie poszukuje ona nowych
pracowników, czy nie.

• traktuj proces poszukiwania pracy jak pełnoetatowe
zajęcie
• znajdź grupy wsparcia - ludzi, którzy mogą Ci

pomóc * rozwijaj kontakty - bierz udział w wykładach,
targach, odwiedzaj firmy osobiście, dzwoń do firm * korzystaj

z praktyk i pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
NIE PODDAWAJ SIĘ!!!



JAK MY SZUKAMY I JAK NAS SZUKAJ Ą

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW

Sieć
kont
a
któw

z przekazów ustnych/ sieci kontaktów/
referencji innych pracowników

Składanie
ofert
bezpośredni
o do firm

Studiowanie ofert złożonych w
firmie

korzystanie z
usług
pełnomocników
ds. zatrudnienia

rekrutacje w
szkołach i na
wy szych uczelniach

agencje pośrednictwa pracy
łowcy głów (headhunters)

korzystanie z
agencji
pośrednictwa pracy i
łowców głów

składanie formularzy zgłoszeniowych
podań o pracę w dziale kadr

przeglądan
ie
formularzy
zgłoszenio
-wych i

przegladanie drobnych ogłoszeń
drobne
ogło-
szenia

JAK WIĘKSZOŚĆ LUDZI POSZUKUJE PRACY



PROCES POSZUKIWANIA PRACY

1. Ogłoszenia prasowe Ulubione metody
osób

2. Przegl ąd przesyłanych poszukuj ących
do firmy CV pracy

3. Agencje doradztwa
personalnego typu
„recruitment and
selection”

4. Agencje doradztwa
personalengo typu
„ executive search”

Ulubione
metody 5. Polecenia. Praktyki ...
pracodawców

6. Rekrutacja wewn ętrzna

Najbardziej powszechny sposób na poszukiwanie
Pracy to wypełnianie WAKATÓW !

Współczynnik sukcesu tej metody mie ści si ę w
Przedziale od 4% do 24% !

Jedna aplikacja na 1470 w Stanach Zjednoczonych
skutkuje propozycj ą pracy !



WSKAZÓWKI DLA POSZUKUJ ĄCYCH PRACY

Jak skuteczniej poszukiwać pracy?

Rozgłoś, że szukasz pracy
Porozmawiaj z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi, sąsiadami

(nawet z nieznajomą spotkaną w kolejce), powiedz im,że poszukujesz
pracy. Im więcej osób o tym wie, tym większa szansa,że ktoś się
dowie o pojawiających się ofertach pracy.

Sporządź sobie plan
Zorganizuj sobie tydzień tak, by wiedzieć, kiedy udać się na
poszukiwanie pracy, kiedy zająć się czymś innym, a kiedy zająć się
rodziną i przyjaciółmi. Zaplanuj sobie udział w kursach
dokształcających i szkoleniowych dla przyuczenia się do nowego
zawodu. Postępując według ułożonego harmonogramu wydatnie
zmniejsza się stres.

Przygotuj się do rozmów o pracę
Idź na rozmowę w sprawie pracy przygotowany. Będziesz pod

znacznie mniejszym stresem. Przygotuj sobie odpowiedzi na możliwe
pytania dotyczące twego doświadczenia i rodzaju pracy, jakiej
poszukujesz. Pomyśl o tym, co sam chciałbyś powiedzieć, wyobraź
sobie, jak zareaguje rozmówca. Zawsze zostawiaj u potencjalnego
pracodawcy podanie.

Przedstawiaj swe kwalifikacje jak najkorzystniej
Pracując przez wiele lat na jakimś stanowisku możesz w końcu już nie
pamiętać, że dysponujesz szerokim zakresem kwalifikacji. Spisz sobie
wszystkie swoje umiejętności i doświadczenia zawodowe, jakie były
konieczne dla prawidłowego wykonywania swej pracy. Niech
pracodawca zobaczy, w jaki sposób Twoje kwalifikacje i
doświadczenie mogą zostać wykorzystane w nowej pracy.



Nie rezygnuj zbyt szybko
Ludzie, x którymi rozmawiasz w trakcie poszukiwania pracy, nie od

razu zrozumieją, co do nich mówisz. Osobie, która czegoś za-
pomniała, należy o sprawie przypomnieć, oczywiście w sposób
taktowny. Zapytaj, czy możesz zadzwonić w określonym terminie, by
dowiedzieć się, jaką podjęto decyzję. Jeśli to ktoś miał do Ciebie
zadzwonić, a nic się nie dzieje, masz prawo sam zadzwonić.

Utrzymuj kontakty z kolegami z pracy
Często się zdarza,że kolega z poprzedniej pracy dowiaduje się o
wolnej posadzie, która jego samego nie interesuje, natomiast może
ona być ciekawa dla Ciebie. Możesz pójść na poszukiwanie zajęcia w
towarzystwie kolegi, który Cię wesprze moralnie. Załatwianie
wspólne tego rodzaju spraw zmniejsza stres i pomaga zachować opty-
mizm.



JAK SZUKA Ć PRACY ? -PLANOWANIE(lekcja 2)

Cel: Zapoznanie uczniów z układaniem planu działania w celu poszukiwania
pracy.
Cele szczegółowe:
a) cel motywacyjny:

-kształtowanie pozytywnej postawy wobec planowania
b) w zakresie wiadomości (uczeń potrafi):

- uczeń wie na czym polega planowanie
- zna cechy dobrego planu

c) w zakresie umiejętności (uczeń potrafi):
- sporządzić swój plan działania

d) w zakresie postaw (uczeń potrafi):
- wykazać własną inicjatywę w działaniu

Materiały :
- foliogram nr1 „Cechy dobrego planu”
- foliogram nr 2 „ Jak realizować plan?”
- kartki 1/3 formatu A-4 (tyle ile uczestników),
- samoprzylepne punkty
- markery, pisaki
- duże arkusze szarego papieru (tyle ile grup)
- taśma klejąca, klej
- rzutnik.

Metody pracy w czasie zajęć:
- dywanik pomysłów,
- burza mózgów,
- mapa skojarzeń,
- miniwykład,
- pokazowa.

Przebieg zajęć:

Wstęp
1. Przypomnienie wiadomości o poszukiwaniu pracy.

Część właściwa zajęć
1. W każdym działaniu ważne jest, aby cel został osiągnięty bez zbędnego

wysiłku. Dlatego przed działaniem dobrze jest zastanowić się i wybrać
najlepszy sposób postępowania. O wiele sprawniej i z mniejszym wysiłkiem
działa ten, kto potrafi zaplanować swoje działanie.



2. Co to jest planowanie? 10 minut
Uczniowie tworzą „dywanik pomysłów” udzielają odpowiedzi.
Ewentualne odpowiedzi:
- dokładny opis zamierzonego celu,
- ustalenie toku postępowania,
- lista osób wspomagających działania,
- określenie czasu jego realizacji, terminów rozpoczęcia i zakończenia działań.
Omówienie wyników pracy.

3. W jaki sposób można planować działania?
Burza mózgów – uczniowie udzielają odpowiedzi, np

Planować można:
- w głowie,
- utrwalić na papierze,
- wykreślić,
- namalować,
- wybudować makiety,
- inne.
A który sposób planowania najczęściej stosujecie? – odpowiedzi

4. Cechy dobrego planu –miniwykład i prezentacja(foliogram nr1)
5 minut

Dobry plan powinien być:
- celowy– jego wykonanie powinno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego

celu,
- wykonalny– musi być dostosowany do możliwości wykonawcy,środków i

warunków,
- zgodny zewnętrznie– nie powinien zawierać takich elementów które

uniemożliwiają dalszą jego realizację,
- prosty w budowie– o przejrzystej strukturze, łatwy do zrozumienia, nie za

szczegółowy,
- plastyczny, giętki – dający się łatwo zmienić w pewnych fragmentach

podatny na konieczne przeróbki, bez zagrożenia dla istoty całego planu,
- długodystansowy– opracowany w całości, podający terminy poszczególnych

etapów i końca realizacji.

5. Wskazówki Clode Bernarda dla działania dobrze zorganizowanego, czyli
jak realizować plan.
Pokaz i omówienie foliogramu nr 2. 5 minut



Podsumowanie 15 minut
Uczniowie na zakończenie sporządzają „mapę skojarzeń” dotyczącą
planowania.
Rozdanie przykładowego planu – ksero ( Twój plan działania).

Autor mgr Małgorzata Król-Kasprzak



CECHY DOBREGO PLANU

Dobry plan powinien być:

- celowy
- wykonalny
- zgodny zewnętrznie
- prosty w budowie
- plastyczny, giętki
- długodystansowy



JAK REALIZOWA Ć PLAN

• ustalić wyraźny i ściśle określony cel działania

• zrobić szczegółowy i dokładny przegląd wszystkich
warunków iśrodków przy pomocy których można osiągnąć
cel

• ułożyć dokładny plan działań zmierzających do celu, przy
zastosowaniu najbardziej odpowiednichśrodków, w
najlepszych warunkach „mierź siły na zamiary"

• skrupulatnie, dokładnie i terminowo realizować plan

• skontrolować osiągnięte wyniki porównując je z
zamierzonym celem, wyciągnąć wnioski z poszczególnych
etapów i robionych poprawek, ocenić warunki i środki
wykorzystane przy realizacji planu



KILKA PRAKTYCZNYCH RAD PRZY
PLANOWANIU

- NIE OGLĄDAJ SIĘ NA INNYCH- UMIEJ SAM SOBIE

PORADZIĆ!

- PAMIĘTAJ ZAWSZE O CELU DZIAŁANIA!

- PRZED DZIAŁANIEM NAMY ŚL SIĘ!

- MYŚL TAKŻE W CZASIE DZIAŁANIA!

- LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANYM
ZDARZENIOM NIŻ NA NIE BEZCZYNNIE CZEKAĆ!



TWÓJ PLAN DZIAŁANIA

1. Praca, którą jesteś zainteresowany:

2. Miejsca, w których tę pracę można znaleźć:

3. Przedsiębiorstwa, do których zadzwonisz po informację:

4. Pytania dotyczące pracy, jakie zamierzasz zadać:

5. Gdzie złożysz kwestionariusz osobowy:

6. Potrzebne kursy i kwalifikacje:

7. Gdzie możesz skończyć te kursy:

8. Inne potrzebne dokumenty:


