Moduł I.
Postawa przedsiębiorcza
Cele zajęć
Zrozumienie pojęć ekonomicznych:
rynek, popyt, podaż, cena równowagi,
konkurencja, przedsiębiorczość,
rynek pracy.

•

Opisywanie i analizowanie związku między
popytem, podażą a ceną.

•

Zdefiniowanie cech osoby przedsiębiorczej.

•

Rozpoznanie swoich kompetencji i ich
przydatności w kontekście przyszłej
pracy zawodowej.

•

Kształtowanie zdolności negocjacyjnych i umiejętności współpracy.

•

Zaplanowanie przedsięwzięcia dla środowiska szkolnego lub lokalnego.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

•

Ćwiczenia
•

Zabawa integracyjna - ok. 30 min.

•

Gra dydaktyczna ,,Rynek jabłek” - ok. 90 min.

•

Podstawowe pojęcia ekonomiczne - ok. 45 min.

•

Cechy osoby przedsiębiorczej - ok. 30 min.

•

Od zainteresowań do zawodu - ok. 75 min.

•

Lokalny rynek pracy - ok. 75 min.

•

Rozmowa z kandydatem do pracy - ok. 60 min.

•

Podatki, czyli czemu netto nie równa się brutto - 60 min.

•

Wizyta u przedsiębiorcy - ok. 180 min.
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Przebieg zajęć
Ćwiczenie 1
Przedstawienie celów i założeń projektu, zabawa integracyjna
Czas trwania - ok. 30 minut

Kartki i pisaki dla każdego uczestnika.
Materiały

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Rozpoczynając spotkanie wyjaśnij uczestnikom cele zajęć.
Następnie poproś, aby każdy z obecnych zapisał na karcie
swoje imię i dopisał do poszczególnych liter imienia
własne zalety i mocne strony (przykład w materiale o nr
1a). Uczestnicy mogą skorzystać z pomocy rówieśników.
Po wykonaniu ćwiczenia poproś chętne osoby, aby
zaprezentowały swoje charakterystyki. Zwróć uwagę,
że świadomość własnych zalet pomaga w stawianiu i
realizowaniu celów.

Ćwiczenie 2

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Rynek jabłek
Gra stanowi adaptację symulacji „Rynek pszenicy” National Council on Economic Education,
Wydawnictwa CODN, Warszawa 2004.

Czas trwania - ok. 90 minut
Metoda - gra symulacyjna

36 kart zakupu i 36 kart sprzedaży. Należy do gry włączyć następującą ilość kart:
• dla kupujących:
• po 4 karty o wartości 9 zł, 8 zł, 3 zł, 2 zł;
• po 5 kart o wartości 7 zł, 6 zł, 5 zł, 4 zł;
• dla sprzedających:
• po 4 karty o wartości 10 zł, 9 zł, 4 zł, 3zł;
• po 5 kart o wartości 8 zł, 7 zł, 6 zł, 5zł;
• arkusz dokonania transakcji dla każdego ucznia (5 arkuszy wyników dla sprzedawcy
albo 5 arkuszy wyników dla kupującego);
• arkusz kontrolny dla całej grupy;
• identyfikatory dla sprzedawców.
Materiały
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Dobre praktyki
• Gra wymaga udziału przynajmniej 14 uczniów, ale nie więcej niż 40.
• Ceny wszystkich transakcji zapisuj na dużej karcie papieru z przygotowaną wcześniej tabelą (materiał
pomocniczy nr 2b) powieszonej w miejscu widocznym dla wszystkich, ewentualnie w pliku widocznym na
tablicy multimedialnej lub wyświetlanym na rzutniku.
• Wytłumacz, jak liczyć zyski lub straty i upewnij się, że uczestnicy gry rozumieją jej zasady.
• Przypomnij, że obowiązkiem sprzedawcy jest podawanie na bieżąco osobie odpowiedzialnej za zapis na tablicy
cen poszczególnych transakcji.

Gra wymaga udziału przynajmniej 14 uczniów, ale nie więcej niż 40.
1. Przygotuj środek sali tak, aby uczestnicy mogli się swobodnie poruszać. Wybierz dwie osoby do tego, aby
trzymały karty: jedna osoba – karty dla kupujących, druga osoba – dla sprzedających (wzór kart - materiał
pomocniczy nr 2a). Poleć również jednej osobie, by zapisywała ceny sprzedaży na tablicy lub karcie papieru
(karta zbiorcza wyników - materiał nr 2b). Podkreśl, że w tej grze ceny będą różniły się o 50 gr!

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

2. Wybierz jednego ucznia, aby zapisywał wszystkie transakcje na jednym wspólnym klasowym arkuszu –
najlepiej na tablicy, tak aby wszyscy mogli obserwować zapis (materiał pomocniczy nr 2b). Podziel grupę
na dwie części. Jedna podgrupa to kupujący, druga to sprzedający. Rozdaj sprzedawcom identyfikatory
(np. naklejki, opaski). Zaznacz, że kupujący w trakcie całej gry będą nabywcami, a sprzedający w ciągu
całej gry będą sprzedawcami. Podkreśl, że nie wolno zmieniać ról w trakcie gry! Rozdaj każdemu kartki
do prowadzenia obliczeń, na których uczestnicy będą zapisywali swoje transakcje (materiał pomocniczy
nr 2c). Upewnij się, że uczniowie wiedzą, jak obliczać zysk na kartach.
3. Wyjaśnij zasady gry – sprzedawcy i kupujący spotykają się na rynku. Pierwsi sprzedają jabłka, drudzy
chcą je nabyć. Sprzedawcy i kupujący dokonują transakcji tylko w cenach różniących się o 50 gr (np. 4,5 zł,
5 zł, 5,5 zł itd.), aby ułatwić obliczenia matematyczne. Zaznacz, że celem każdego jest maksymalizacja
zysku. Przypomnij, że każdy uczestnik gry musi dokonywać na swojej karcie zapisu transakcji oraz
zaznaczyć zyski lub straty, jakie uzyskał.
4. Powiedz, że każda runda gry trwa 10 minut. Kiedy sprzedawca znajduje kupującego i obie osoby
zgadzają się co do ceny, po jakiej będzie przebiegać transakcja, zostaje ona zawarta. Obowiązkiem
sprzedawcy jest podanie ceny transakcji osobie odpowiedzialnej za zapis cen na tablicy.
5. Po każdej transakcji zarówno sprzedawca, jak i kupujący wymienia na nowe karty do gry u osób
przechowujących te karty. Poinformuj, że gra składa się z pięciu rund sprzedaży - będziesz podawać czas
na minutę przed zakończenia rundy tak, aby grający mogli spokojnie dokończyć
transakcję. Jeśli komuś nie uda się dokonać ostatniej transakcji przed
zakończeniem rundy, nie wpisuje się danych
dotyczących nieudanej transakcji w arkuszu
indywidualnym (ceny na karcie, straty).
Zatrzymuje się kartę i posługuje się nią
w następnej rundzie gry. Sprawdź, czy
wszyscy rozumieją instrukcję.
6. Przeprowadź pierwszą rundę.
Po każdej rundzie pozwól
uczniom obliczyć zyski lub straty
będące efektem tej rundy. Zapytaj
– kto osiągnął największy zysk,
komu się nie powiodło? Dlaczego
tak się stało? Po dwóch rundach
uczniowie sami powinni zauważyć,
iż ci, którzy przeprowadzili wiele
transakcji osiągają wyższe zyski.

5

7.Podczas przerw w „handlu” zwróć uczniom uwagę na wyniki zapisywane na tablicy. Zaznacz, że
zawierają one ważne dla nich informacje. Nie podpowiadaj jakie to informacje - niech uczniowie sami
nauczą się je wykorzystywać na zasadzie intuicji. Pierwszą rundę możesz potraktować jako próbę.
Wyjaśnij po niej wszystkie wątpliwości. Po trzech rundach przeprowadź dyskusję:
• Jaka cena jabłek wystąpiła najczęściej w rundzie III?
• W której rundzie ceny były najbardziej zróżnicowane?
• Dlaczego ceny ulegały coraz mniejszemu zróżnicowaniu - jeśli taka tendencja miała miejsce?
(na rynku występuje konkurencja, ustala się cena równowagi)
• Kto decyduje o cenie rynkowej jabłek?
• Co to jest cena równowagi? Jak się ją osiąga? (Jest to dobra okazja, by podkreślić, że precyzyjnego
modelu równowagi nie da się przenieść w warunki prawdziwego świata oraz że właściwie nigdy
nie dochodzimy do jednej ceny równowagi rynkowej. Gdy tylko się do niej zbliżamy, coś się
zmienia.)
8. Runda czwarta jest identyczna jak poprzednie z tym, że połowa sprzedawców będzie wyeliminowana
– a więc podaż będzie ograniczona. Po sesji pozwól grającym zarejestrować na arkuszach indywidualnych
efekty transakcji (zyski i straty). Podsumuj tę rundę zadając pytania:
• Czy po redukcji liczby sprzedających ceny wzrosły czy spadły? (powinny wzrosnąć)
• Dlaczego ceny się zmieniły?

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

9. Poproś uczniów, aby nową sytuację na rynku odnieśli do realnej gospodarki. Może znają przykłady dóbr,
których podaż została ograniczona i ceny wzrosły? Powiedz, że w ostatniej rundzie będziecie analizować
sytuację odwrotną, tzn. zostanie zredukowana liczba kupujących, natomiast liczba sprzedających jest
taka sama jak w I, II i III rundzie. Przeprowadź sesję i pozwól uczniom zarejestrować na arkuszach
indywidualnych ich zyski i straty. Podsumowując rundę piątą spytaj:
• Co się stało z cenami? (powinny spaść)
• Dlaczego ceny się zmieniły?
10. Poproś uczniów, aby nową sytuację na ich rynku odnieśli do sytuacji gospodarczej. Zapytaj, czy znają
przykłady dóbr, których popyt został ograniczony i których ceny spadły?
11. Karty zakupu i sprzedaży mogą być również wykorzystane do sporządzenia krzywych popytu i podaży.
Punkt, w którym krzywe się będą przecinać, to cena równowagi rynkowej dla danej wielkości podaży
i popytu. Po sporządzeniu wykresu zadaj uczniom następujące pytania:
• Co pokazuje krzywa popytu?
• Co pokazuje krzywa podaży?
• Jakie związki istnieją między ceną dóbr i usług a liczbą osób, które produkują i dostarczają na rynek?
12. Podsumowaniem gry jest wyłonienie zwycięzców – osób, które najwięcej zarobiły oraz omówienie
sposobów i strategii, jakie stosowały. Najczęściej źródłem sukcesu rynkowego jest aktywność, zawieranie
dużej ilości transakcji, umiejętność ponoszenia ryzyka i pogodzenia się ze stratami w niektórych
sytuacjach, odwaga, umiejętność negocjowania, oryginalne sposoby reklamowania swojej oferty,
przedsiębiorczość.
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Ćwiczenie 3

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Podstawowe pojęcia ekonomiczne
Czas trwania - ok. 45 minut
Metoda - praca w grupach

• Duże karty papieru i kolorowe flamastry dla grup.
• Płyty z filmami „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”.
Materiały

1. Podziel uczestników na 5-6 grup. Każda grupa losuje jedno
z podstawowych pojęć ekonomicznych (rynek, popyt, podaż, cena,
cena równowagi, konkurencja, przedsiębiorca) i odwołując się
do doświadczeń zdobytych w trakcie gry, przygotowuje definicję
wylosowanego pojęcia. Poproś, aby definicje zostały zapisane na
plakatach. Wyjaśnij, że poza tekstem na plakatach mogą znaleźć się
rysunki, rebusy lub inne sposoby, przy pomocy których uczniowie
zechcą przedstawić wylosowane pojęcie.

3. Po obejrzeniu animacji poproś, aby uczniowie wrócili na chwilę do
zespołów i wprowadzili ewentualne poprawki lub uzupełnienia do
przygotowanych wcześniej definicji. Następnie poleć, aby wybrane
osoby zaprezentowały sporządzone wyjaśnienia pojęć. Zawieście je
w widocznym miejscu - jeśli to możliwe, mogą pozostać w sali do
końca warsztatów.

„Wolny rynek” – filmy
edukacyjne: „Podstawowe
pojęcia ekonomiczne” - płyta 2

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

2. Następnie zaproponuj uczniom obejrzenie filmów edukacyjnych
z serii „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”.

Proponowane filmy

„Prawo podaży i popytu” – filmy
edukacyjne: „Podstawowe
pojęcia ekonomiczne” - płyta 1

Ćwiczenie 4

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Cechy osoby przedsiębiorczej
Czas trwania - ok. 30 minut
Metoda - burza mózgów, poker kryterialny

• Plansza do pokera kryterialnego (materiał nr 4) dla każdej grupy.
• Małe karteczki – po pięć dla każdego uczestnika.
Materiały

1. Rozpoczynając ćwiczenie wprowadź pojęcie „przedsiębiorczość”. Możesz odwołać się do doświadczeń
z przebiegu gry „Rynek jabłek”. Zapytaj, jakie cechy i umiejętności uczestników przyczyniły się do ich
sukcesu w zabawie. Wyjaśnij uczniom, że przedsiębiorczość to cecha osoby, która podejmuje wyzwania i
stara się rozwiązywać problemy, które się pojawiły.
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2. Następnie zapisz na tablicy lub dużym arkuszu papieru hasła:
PRZEDSIĘBIORCZA OSOBA JEST..., PRZEDSIĘBIORCZA OSOBA
POTRAFI... Pracując metodą „burzy mózgów” zgromadźcie możliwe
obszerną listę cech i umiejętności człowieka przedsiębiorczego.
Każde z haseł uczniów zapisujcie (pomocniczą listę można znaleźć
w materiale pomocniczym nr 4a).
3. Rozdaj każdemu z uczestników zajęć pięć karteczek i poproś, aby
każdy wybrał pięć cech, które jego zdaniem są najważniejsze dla
przedsiębiorcy. Poleć, aby każda wybrana cecha zapisana została na
oddzielnej kartce.
4. Podziel uczestników na 4-6-osobowe zespoły. Każdemu zespołowi
rozdaj planszę do gry w pokera kryterialnego (materiał pomocniczy
nr 4b). Tą metodą uczniowie wybierają najważniejsze cechy
osoby przedsiębiorczej. Metoda służy doskonaleniu umiejętności
dyskutowania. Umożliwia zgromadzenie argumentów i ocenę ich
ważności. Uczy przedstawiania swoich poglądów, obrony własnego
stanowiska, przekonywania innych do swoich racji oraz wypracowania
kompromisu w grupie. Angażuje wszystkich uczestników zajęć. Metoda
jest najczęściej stosowana do rozpatrywania istotnych problemów
ekonomicznych, politycznych, społecznych.
5. Zadaniem zespołu jest uzgodnienie, które cechy i umiejętności są
najważniejsze dla osoby przedsiębiorczej. Zespół utworzy ranking
ważności cech. Na polu nr 1 będą umieszczone dwie najważniejsze
cechy, na polach nr 2 – cechy ważne, na polu nr 3 – mniej ważne.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

6. Każdy członek zespołu ma już wypisane 5 ważnych jego zdaniem
cech. Zespół ustala, kto zaczyna grę i kolejność w grze.
7. Każdy uczestnik kolejno przykleja jedną karteczkę na wybranym
polu. Jeśli pole jest już zajęte, dyskutuje z osobą, która tam umieściła
karteczkę. Uzasadnia swoje zdanie (dlaczego jego argument jest
ważniejszy). Przekonuje do swoich racji. Jeśli przekona oponenta,
przykleja na tym miejscu własną karteczkę. Jeśli nie przekona,
członkowie grupy wyrażają swoją opinię i wspólnie podejmują decyzję.
8. Kiedy wszystkie pola są zapełnione (po uzgodnieniu przez zespół
układu kart), przedstawiciel grupy przedstawia ustalenia innym
zespołom.
9. Przedstawiciel grupy opowiada na pytania:
• Dlaczego zespół uznał wybraną cechę za najważniejszą?
• Czy łatwo było wykonać ćwiczenie? Dlaczego tak / nie?
• Czy członkowie zespołu się spierali? W czym się
zgadzali? Jak uzgodnili wspólne stanowisko?
10. Podsumowując ćwiczenie zwróć uwagę uczestników,
że przedsiębiorczość to zaradność, pomysłowość,
umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach,
jak również umiejętność kontaktowania się z ludźmi,
konsekwencja w działaniu i dążenie do wyznaczonego
celu. Jednocześnie zaznacz, że nie istnieje zamknięty zbiór
cech, czy umiejętności osoby przedsiębiorczej i że każdy ma
w pewnym stopniu wrodzony instynkt przedsiębiorczości.
Poza tym, wpływ na sukces osoby przedsiębiorczej
w biznesie mają i inne czynniki, np. zmiany w gospodarce,
w prawie itp.

8

Dobre praktyki

• Przygotuj z wyprzedzeniem
planszę do gry, widoczną dla
każdego.
• Omów z uczniami
najważniejsze zasady burzy
mózgów.
• Po wytłumaczeniu zasad
upewnij się, że uczniowie
rozumieją sposób gry
w pokera kryterialnego.

Podstawowe zasady
burzy mózgów

• Żadnej krytyki.
• Swobodny przepływ myśli.
• Im więcej, tym lepiej – duża
liczba pomysłów, zgłaszać
wszystkie pomysłu, które się
nasuwają.
• Łączyć i doskonalić pomysły.
• Prezentować pomysły jasno
i zwięźle.
• Nie ma autorstwa pomysłów.
• Zapisywać wszystkie pomysły.

Ćwiczenie 5
Od zainteresowań do zawodu
Czas trwania - ok. 75 minut
Metoda - praca w grupach, pogadanka

• Tabela „Od zainteresowań do zawodu”.
• Tabela „Ścieżka edukacyjna”.
• Papier i pisaki dla każdego uczestnika.
Materiały

1. Rozpoczynając ćwiczenie, zadaj wybranym uczniom pytanie, jakie mają zainteresowania i czy mogą
one w bliższej lub dalszej przyszłości stać się fundamentem do zarabiania pieniędzy. Innymi słowy, czy
ich kariera zawodowa może być powiązana z obecnymi zainteresowaniami. Powiedz, że przygotowując
się do planowania kariery zawodowej, należy uświadomić sobie własne zalety, zdolności i dotychczasowe
osiągnięcia, ale i własne braki oraz ograniczenia.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

2. Rozdaj każdemu z uczniów materiał pomocniczy
nr 5a (Tabela „Od zainteresowań do zawodu”).
Uczniowie mają za zadanie zastanowić się
(w nawiązaniu do początkowych ćwiczeń z tego
modułu) nad swoimi zaletami, zdolnościami,
dotychczasowymi osiągnięciami, ale i własnymi
słabymi stronami oraz ograniczeniami. Następnie
powinni wypełnić odpowiednie pola w tabeli na
dużej kartce papieru.
3. Efektem pracy powinna być duża liczba
zawodów, które mogą wiązać się z posiadanymi
przez uczniów zainteresowaniami. Możesz
przed rozpoczęciem pracy w grupach dla
przykładu przedyskutować na forum klasy,
jakie zawody są związane z jednym konkretnym
zainteresowaniem.
4. Podziel uczniów na 4-5-osobowe zespoły. Poproś uczniów, by
przekazali tabelę po kolei kolegom i koleżankom z grupy (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara), aby mogli ją uzupełnić. Uczniowie mają
za zadanie opowiedzieć w grupie o swoich przemyśleniach i tym, co
zapisali w tabeli. Następnie wspólnie mają za zadanie zastanowienie
się, jakie jeszcze cechy należałoby wpisać w odniesieniu do
poszczególnych członków zespołu.
5. Następnie uczniowie wybierają w grupach jeden zawód jednego
z czniów. We wspólnej dyskusji dla wybranego zawodu wypełniają
materiał pomocniczy nr 5b (Tabela „Ścieżka edukacyjna”), tj. zastanawiają
się, jaka wiedza i umiejętności są potrzebne dla efektywnego
wykonywania danego zawodu, jakie są niezbędne „kompetencje
miękkie”, a także w jaki sposób można nabywać/wzbogacać te cechy.
6. Ostatnim elementem jest przygotowanie wypowiedzi przedstawicieli
poszczególnych grup na temat opracowanej ścieżki edukacyjnej dla
jednej z osób w grupie.

Przykładowo
Zainteresowanie:
kawa
Możliwe zawody:
barman, właściciel kawiarni,
właściciel sklepu z kawą,
kiper, podróżnik (do
krajów produkujących
kawę), dziennikarz, bloger,
handlowiec, pracownik
zakładu produkującego lub
przetwarzającego kawę…
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Ćwiczenie 6
Lokalny rynek pracy
Czas trwania - ok. 75 minut
Metoda - praca w grupach

• Papier i pisaki dla każdej z grupy.
• Wycinki z ogłoszeniami o pracę z prasy regionalnej lub wybranego internetowego portalu rekrutacyjnego.
• Dostęp do Internetu (opcjonalnie).
Materiały

1. Rozpoczynając ćwiczenie scharakteryzuj pojęcie „rynek pracy”.
Rynek pracy jest miejscem, na którym spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy
z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, aby wytwarzać towary i usługi. Rynek pracy jako całość
istnieje jedynie jako byt teoretyczny. W praktyce mamy do czynienia z wielką liczbą segmentów rynku pracy,
charakteryzujących się konkretnymi potrzebami pracodawców i konkretnymi kompetencjami pracowników.
Rynek pracy jest rynkiem podobnym do rynku jabłek, tutaj towarem są kompetencje kandydatów do pracy.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

2. Przygotowując się do tego ćwiczenia wskazane jest zebranie dużej liczby ogłoszeń o pracę z regionalnego
rynku pracy z lokalnych gazet i czasopism oraz Internetu (lub dostęp do Internetu w czasie zajęć, by uczniowie
sami wyszukali oferty pracy na wybranym specjalistycznym portalu internetowym).
3. Przedstaw zadanie uczniom: ich rolą będzie zbadanie lokalnego i regionalnego rynku pracy na podstawie
dostępnych danych. Podziel uczniów na kilka grup. Każda z nich powinna zgromadzić informacje o rynku
pracy, wykorzystując inne źródła, np.:
• Grupa nr 1 – ogłoszenia osób poszukujących pracy i pracodawców poszukujących pracowników
zamieszczone w prasie regionalnej.
• Grupa nr 2 – ogłoszenia zawarte na specjalistycznych portalach internetowych.
• Grupa nr 3 – wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami (można wykorzystać wizytę u lokalnego
pracodawcy lub w oddziale banku).
• Grupa nr 4 – rozmowy z osobami pracującymi (rodzina, bliscy, znajomi – wymaga to wcześniejszego
przygotowania się przez młodzież).
4. Uczniowie mają za zadanie zebranie informacji, jakie stanowiska/zawody są poszukiwane na regionalnym
rynku pracy, jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od kandydatów do pracy pracodawcy. Następnie
przedstawiciele grup omówią zebrane informacje na forum klasy.
5. Po wysłuchaniu wypowiedzi wspólnie zapiszcie na tablicy wnioski: Co brać pod uwagę, planując własną
karierę zawodową? W jaki sposób można zaprezentować się pracodawcy?
6. Powiedz, iż stosunkowo najczęstszą formą prezentacji swojej kandydatury do pracy jest Curriculum Vitae i list
motywacyjny. Przedyskutuj na forum grupy, jakie informacje powinny być zawarte w dokumentach aplikacyjnych.
7. Przedstaw, jakie najczęstsze błędy można popełnić przygotowując dokumenty aplikacyjne:
• niewłaściwa forma dokumentów
Wygląd i forma CV i LM są równie ważne co ich treść, ponieważ zwracają na siebie uwagę zanim osoba
rekrutująca skupi się na ich zawartości merytorycznej. Dokumenty aplikacyjne stanowią wizytówkę
zawodową osoby, w związku z czym akceptacji zwykle nie zyskują dokumenty pogniecione, napisane
odręcznie, wydrukowane na brudnym lub najniższej jakości papierze, dokumenty niesformatowane,
przygotowane z wykorzystaniem różnych stylów tekstu, kolorów i wielkości czcionek.
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• błędy w dokumentach aplikacyjnych
Należy unikać w CV i LM wszelkiego rodzaju błędów (interpunkcyjnych, ortograficznych,
stylistycznych, literówek itp.). Bardzo ważne jest także to, aby poprawnie wpisać nazwę pracodawcy,
do którego aplikuje kandydat.
• nieodpowiednia objętość
Niezbędne dla pracodawcy informacje powinny zmieścić się na jednej (w przypadku osób z małym
doświadczeniem) lub na dwóch (w przypadku osób z większym dorobkiem zawodowym) stronach
formatu A4. Przy opisywaniu swoich kompetencji, przebiegu kariery należy wykazać się umiarem
i zdrowym rozsądkiem. Jeśli kandydatowi brak doświadczeń stricte zawodowych, warto wzbogacić
CV i LM o inne informacje, np. dotyczące wolontariatu, działalności w harcerstwie itp.
• nieistotne informacje
Praktyka pokazuje, że dokumenty aplikacyjne kandydatów zawierają szereg nie zawsze potrzebnych
informacji (płeć, narodowość, stan cywilny, liczba dzieci, ich imiona, bardzo szczegółowy opis ścieżki
zawodowej oraz edukacyjnej od etapu szkoły podstawowej). Szanując czas osób rekrutujących,
wskazane jest zamieszczać tylko te informacje, które rzeczywiście dokumentują kompetencje
i kwalifikacje kandydatów.
• nieprawdziwe informacje

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Informacje zawarte w CV i w LM weryfikowane są podczas analizy dokumentów (np. dotarcie
do byłych pracodawców) oraz rozmowy kwalifikacyjnej, a każda rozbieżność między stanem
faktycznym a opisanym w dokumentach aplikacyjnych może mieć przykre skutki dla kandydata.
• chaos
Źle postrzegane są dokumenty aplikacyjne, których treść jest nieuporządkowana, w których brak
wyraźnej struktury. Obecne standardy mówią o grupowaniu informacji w CV w kategorie takie jak:
dane personalne, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania itp. i taki właśnie
podział jest wskazany.
• dane kontaktowe
Zdarza się, że kandydaci w swoich CV zapominają o zamieszczeniu podstawowych danych
kontaktowych, takich jak numer telefonu, co uniemożliwia kontakt z nimi, a dodatkowo pozwala
przypuszczać, że są to osoby nieuważne czy roztrzepane. CV to formalny dokument, tymczasem często
zdarza się, że zamieszczony w nim adres e-mail dalece odbiega od przyjętych standardów, i zamiast
imienia i nazwiska złożony jest z przezwisk, zdrobnień, imion bohaterów filmowych itp. Równie
nieformalne, a przez to nieprofesjonalne, bywają nagrania na poczcie głosowej (humorystyczne
wizytówki pobrane z Internetu). Na potrzeby rekrutacyjne warto utworzyć nowy adres e-mail,
złożony z imienia i nazwiska, nagrać oficjalne powitanie w telefonie, a przed wysłaniem CV dwa
razy sprawdzić, czy zawiera ono wszystkie dane potrzebne pracodawcy do kontaktu z kandydatem.
• brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnym elementem CV. Brak takiej zgody
w dokumentach aplikacyjnych skutkuje tym, że pracodawca nie jest uprawniony do kontaktu
z kandydatem.
• nieprawidłowości techniczne
Nie powinno się wysyłać plików z CV i LM o dużej objętości, gdyż blokują one skrzynki
pocztowe. Należy unikać zapisywania dokumentów aplikacyjnych w innym formacie niż
standardowy (doc, pdf), gdyż osoba, do której taki plik trafia, może mieć problemy z jego
otwarciem. Nazwa dokumentu powinna być formalna i ułatwiająca identyfikację, np.:
CV_anna_kowalska.doc.
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Ćwiczenie 7
Rozmawiamy z kandydatem do pracy
Czas trwania - ok. 60 minut
Metoda - praca w grupach, pogadanka

Dobre praktyki

• Wybierz ogłoszenia na takie stanowiska pracy, by uczniowie posiadali pewien zakres wiedzy o tych zawodach i aby
ogłoszenia zawierały dużo informacji o zakresie obowiazków kandydata, oczekiwaniach w stosunku do kandydata,
ewentualnie profil firmy itp.
• Przed omówienim efektów pracy w postaci listy potencjalnych pytań na rozmowę o pracę zwóć uwagę na
ogłoszenie, aby jako prowadzący zastanowić się o możliwych pytaniach formułowanych przez pracodawcę na
danym stanowisku (pytania uniwersalne, ale - co ważniejsze - pytania w odniesieniu do wybranego stanowiska).

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

1. Na wstępie zwróć uwagę, że stosunkowo najczęstszą formą oceny kompetencji przez pracodawcę
(poza analizą dokumentów aplikacyjnych) jest wywiad selekcyjny (rozmowa selekcyjna).
Celem przeprowadzenia rozmów selekcyjnych jest:
• uzyskanie informacji o karierze zawodowej kandydata do pracy i wyjaśnienie faktów (w tym braków
i niejasności),
• diagnoza przydatności kandydata do konkretnego stanowiska i zadań,
• diagnoza wiedzy, umiejętności i predyspozycji zawodowych i psychologicznych kandydata,
• przedstawienie kandydatowi szczegółowych informacji o firmie, stanowisku itd. - tak, aby dać mu szansę
podjęcia trafnej, świadomej decyzji (rozmowa selekcyjna jako proces obustronnego poznania się),
• zbudowanie w kandydacie przeświadczenia, że jego kandydatura została rzetelnie rozważona przez firmę.
2. Opowiedz także, że wyróżniamy kilka grup pytań, których może spodziewać się kandydat:
• pytania dotyczące informacji ogólnych np. danych personalnych, wykształcenia, dokształcenia,
poprzedniego miejsca pracy, zdolność współpracy,  
• pytania ukierunkowane na poznanie sposobu interpretacji określonych faktów np. pytanie o ocenę
istniejących przepisów finansowych, regulujących działalność gospodarczą,
• pytania odnoszące się do poznania osobistych poglądów kandydata, np. pytanie o ulubiony rodzaj
pracy, motywację do pracy i przyszłe cele zawodowe,
• pytania dotyczące wiedzy o firmie,
• pytania odnoszące się do poznania systemu wartości kandydata, np. pytanie: Co jest dla pani/pana
w życiu najważniejsze?
3. Podziel grupę na kilka zespołów; może to być liczba taka, jak przy ćwiczeniu 5. Powiedz, ze każdy z zespołów
wciela się w rolę pracodawcy i ma za zadanie opracować listę minimum 8-10 pytań, które powinny być zadane
w odniesieniu do konkretnego stanowiska.
Zwróć uwagę, że pracodawca nie może zadawać pytań dotyczących religii, orientacji seksualnej, poglądów
politycznych itp. - czyli tzw. pytań dyskryminacyjnych. Osoba rekrutowana do pracy może odmówić odpowiedzi
na takie pytania.
4. Zadecyduj przygotowując się do zajęć, jakie stanowiska powinny być analizowane. Mogą to być stanowiska
(zawody) wypracowane podczas ćwiczenia 5, stanowiska zaczerpnięte z ogłoszeń z ćwiczenia 6 albo zupełnie
nowe (na bazie wybranych ogłoszeń selekcyjnych).
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5. Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 7a i wyznacz czas ok. 15 minut na opracowanie pytań i przygotowanie
się do wypowiedzi reprezentantów każdej z grup.
6. Następnie każdy z reprezentantów grupy przedstawia nazwę stanowiska, nad którym pracowali i listę
potencjalnych pytań do kandydata.
7. Po każdej z prezentacji zastanówcie się wspólnie, czy pytania zostały właściwie przygotowane oraz nad tym,
jak należałoby na nie odpowiedzieć.
8. Na zakończenie przekaż grupom materiał pomocniczy nr 7b i opowiedz krótko, jakie są grupy pytań, do
których kandydat do pracy może się przygotować.

Ćwiczenie 8

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Podatki, czyli czemu netto nie równa się brutto
Metoda - praca w grupach, dyskusja, praca w sieci Internet (opcjonalnie)
1. Na wstępie ćwiczenia możesz zacytować powiedzenie XVIII-wiecznego polityka i uczonego amerykańskiego,
jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Benjamina Franklina. Jest on autorem zdania „Na tym
świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

2. Zapytaj uczniów, czy potrafią określić, czym jest podatek, czemu służy, jakie spełnia funkcje, jaki jest cel
jego gromadzenia (jedno z podstawowych źródeł dochodów Skarbu Państwa, z którego finansowana jest
działalność w wielu dziedzinach, np. służba zdrowia, szkolnictwo itd.). Przeprowadź dyskusję z uczniami na
ten temat. Spytaj, czy znają rodzaje podatków. Następnie podsumuj dyskusję wykorzystując materiał z ramki.
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.
Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc
najogólniej, dzięki podatkom państwo np. opłaca szkoły, szpitale, budowę dróg czy wspiera najuboższych. Każdy,
kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić.
Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (czyli kto jest opodatkowany), przedmiotem (czyli co
podlega opodatkowaniu) oraz sposobem poboru podatku (czyli trybem i warunkami płatności). Aktualnie w Polsce
wyróżniamy 13 rodzajów podatków. Dziesięć spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak:
1. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
2. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
3. podatek od spadków i darowizn,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych,
5. podatek rolny,
6. podatek leśny,
7. podatek od nieruchomości,
8. podatek od środków transportowych,
9. podatek tonażowy,
10. podatek od wydobycia niektórych kopalin,
a trzy to podatki pośrednie, takie jak:
1. podatek od towarów i usług (VAT),
2. podatek akcyzowy,
3. podatek od gier.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Finansów.
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3. Powiedz uczniom, że w przestrzeni publicznej najczęściej słyszy się o trzech podatkach:
• podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
• podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
• podatek od towarów i usług (VAT).
Zajmiecie się dziś podatkiem PIT, bowiem on szybko dotknie młodzieży. Powiedz, że na podstawie Kodeksu
pracy zatrudniać w Polsce można osoby od 16 roku życia (mają one wówczas status tzw. młodocianych, czyli
osób, które ukończyły 16 lat a nie przekroczyły 18 lat). Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie młodocianych
po spełnieniu określonych warunków (w szczególności ukończenie gimnazjum oraz przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu), jak również od
2004 r. uregulowana została możliwość zatrudniania dzieci do lat 16 przez podmioty prowadzące działalność
kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Młodych pracowników można zatrudnić na podstawie
umowy o pracę w celu nauki i przygotowania zawodowego albo do wykonywania prac lekkich. Z kolei już jako
osoby pełnoletnie będą mogli być zatrudniani na umowy cywilnoprawne.
Zwróć uwagę, że niezależnie od formy zatrudnienia, uczniowie jako pracobiorcy będą zobowiązani (pracując
poza szarą strefą) do odprowadzenia podatku na rzecz Skarbu Państwa.
4. Podkreśl też – w nawiązaniu do wcześniejszych ćwiczeń – że rozmawiając z pracodawcą należy przedstawić
swoją propozycję wynagrodzenia BRUTTO, nie zaś NETTO (czyli to, co otrzymają uczniowie na konto lub
w gotówce). Powiedz, że obliczycie za chwilę różnicę pomiędzy kwotami netto i brutto w związku z zawieraniem
umowy o dzieło i umowy zlecenia. Wytłumacz, czym są te umowy.
Przedmiotem umowy zlecenia jest zasadniczo dokonanie przez przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) określonej
czynności prawnej (tzn. wywołującej skutek prawny) na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Z kolei przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę dzieła)
oznaczonego dzieła odpowiadającego osobistym potrzebom zamawiającego (osoby zlecającej wykonanie dzieła).
Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania i przeciwstawia umowie o dzieło określanej umową
rezultatu. Oznacza to, iż w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca (wykonywanie czynności) na rzecz
zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu – co jest przedmiotem umowy
o dzieło. Obie umowy jako umowy cywilnoprawne są uregulowane w Kodeksie cywilnym.
Przykłady - umowa zlecenia:
• Szycie chust według różnych wzorów i kolorów.
• Prace ogrodnicze na terenie ogrodu.
Przykłady - umowa o dzieło
• Uszycie 12 chust zgodnie z konkretnym zamówieniem.
• Przycięcie żywopłotu na działce wzdłuż ulicy.

Źródło: strona internetowa infor.pl.

5. Zacznij od obliczeń wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia przy założeniu wynagrodzenia brutto
1500 zł oraz 20% stawce kosztów uzyskania przychodów (z pominięciem dodatkowych obciążeń, które nie
dotyczą uczniów). W identyczny sposób liczy się wynagrodzenie netto przy zawieraniu umowy o dzieło i 20%
stawce kosztów uzyskania przychodów.
Wynagrodzenie brutto			
Koszty uzyskania przychodu (20%)
Podstawa opodatkowania		
Kwota podatku (18%)*			
Wynagrodzenie netto			

1500 zł
300 zł		
1200 zł		
216 zł		
1284 zł		

[20% x 1500 zł]
[1500 zł - 300 zł]
[18% x 1200 zł]
[1500 zł - 216 zł]

* w przypadku kwoty obliczeń z groszami należy podatek zaokrąglić do pełnego złotego, np. gdy z obliczeń
wysokość kwoty podatku od wynagrodzeń z racji zawarcia umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych
wynosi 163,20 zł, zaokrąglamy w dół do 163 zł, gdy z obliczeń wysokość kwoty podatku wynosi 163,50 zł,
zaokrąglamy w górę do 164 zł.
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6. Następnie przejdź do obliczeń wynagrodzenia wynikającego z umowy o dzieło przy założeniu
wynagrodzenia brutto 1500 zł i 50% stawce kosztów uzyskania przychodów. Stawka 50% kosztów
uzyskania przychodów wynika z tytułu korzystania przez autora (twórcy) dzieła z praw autorskich
i wiąże się z wykonaniem dzieła mającego w sobie elementy własności intelektualnej (dzieła będącego
przedmiotem prawa autorskiego), np. uczeń pisząc artykuł do lokalnej gazety może zawrzeć umowę
o dzieło ze stawką 50%.
Wynagrodzenie brutto				
Koszty uzyskania przychodu (50%)		
Podstawa opodatkowania			
Kwota podatku (18%) *				
Wynagrodzenie netto				

1500 zł
750 zł		
750 zł		
135 zł		
1365 zł		

[50% x 1500 zł]
[1500 zł - 750 zł]
[18% x 750 zł]
[1500 zł - 135 zł]

7. Następnie podziel uczniów na kilka grup 3-4 osobowych i zaproponuj każdej z grup obliczenie wysokości
wynagrodzenia netto i brutto przy zawarciu umowy o dzieło lub umowy zlecenia i określonych stawach
kosztów uzyskania przychodu. Wykorzystaj materiał pomocniczy nr 1.
Przykładowe wysokości wynagrodzenia brutto i netto przy obu typach umów:

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

Umowa o dzieło 50% kosztów
uzyskania przychodów

900 zł

819 zł

Umowa zlecenia 20% kosztów
uzyskania przychodów

900 zł

770 zł

Umowa o dzieło 20% kosztów
uzyskania przychodów

900 zł

770 zł

Umowa o dzieło 50% kosztów
uzyskania przychodów

2650 zł

2411 zł

Umowa zlecenia 20% kosztów
uzyskania przychodów

2650 zł

2268 zł

Umowa o dzieło 50% kosztów
uzyskania przychodów

4200 zł

3822 zł

Umowa zlecenia 20% kosztów
uzyskania przychodów

4200 zł

3595 zł

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Rodzaj umowy

8. Poinformuj uczniów, że obliczenia związane z obciążeniami umowy o pracę są bardziej skomplikowana
i nie będziecie się nimi teraz w szczegółach zajmować. Dla przykładu możesz pokazać kalkulator
wynagrodzeń w sieci Internet i dokonać na forum kilku wspólnych obliczeń.
Przykładowe strony internetowe zawierające kalkulator wynagrodzeń:
• http://wynagrodzenia.com/kalkulator.php
• http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/
• http://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy
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Ćwiczenie 9

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Wizyta u przedsiębiorcy
Czas trwania - ok.180 minut
Metoda - wycieczka, wywiad
1. Zależnie od możliwości organizacyjnych uczniowie odwiedzają
wybraną lokalną firmę (lokalnego przedsiębiorcę). Może to być firma
o charakterze usługowym, zakład produkcyjny, ale też mały warsztat
czy sklep. Jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne, najlepszym
rozwiązaniem jest podział młodzieży na grupy, wówczas każdy
zespół odwiedza innego przedsiębiorcę. W trakcie wizyty młodzież
przeprowadza wywiad z właścicielem lub kierującym firmą.
2. Przed wyjściem należy przemyśleć cel wizyty i starannie
przygotować zestaw pytań. Pytania powinny dotyczyć motywów
rozpoczęcia działalności, samego pomysłu na działalność, sukcesów,
trudności, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca, kosztów, instytucji,
z którymi się styka itd.

Dobre praktyki

O zadowoleniu uczniów
z wizyty będzie decydować
m.in. trafny dobór
odwiedzanego pracodawcy.
Warto o to zadbać z dużym
wyprzedzeniem.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

3. Przykładowe pytania:
• Skąd pomysł na działalność gospodarczą?
• Czy wcześniej przedsiębiorcy mieli inne doświadczenia zawodowe?
• Dlaczego założyli własny biznes?
• Jak firma ma wyglądać w przyszłości?
4. Porozmawiaj z uczestnikami o przebiegu wizyt. Poproś o przedstawienie krótkich relacji
z przeprowadzonych wywiadów. Zapytaj uczniów, czego ciekawego dowiedzieli od przedsiębiorców; co
ich skłoniło do założenia firmy, jakie mają doświadczenia i plany związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
5. Na przygotowanie relacji możesz poświęcić (w szczególności w sytuacji, kiedy młodzież odwiedziła
kilku przedsiębiorców) pierwszą część kolejnego dnia zajęć.
6. Innym wariantem powyższego zadania (aczkolwiek dużo mniej atrakcyjnym dla młodzieży)
jest zaproszenie przedsiębiorcy do szkoły. Może to być także przykładowo członek rodziny ucznia
uczestniczącego w zajęciach.

16

Materiały do ćwiczeń
Ćwiczenie 1
Materiał nr 1a
Zaproponuj młodzieży, aby opisując własne cechy używali jedynie przymiotników; w ostateczności, jeśli nie
będą mogli przypomnieć sobie przymiotnika, będą mogli użyć np. połączenia przymiotnika z czasownikiem
lub z innych elementów składowych (np. J – jestem wesoła, W – wcześnie wstaję).

J
O
L
A
N
T
A

-

jestem wesoła
obowiązkowa
lojalna
ambitna
niezwykle wesoła
tolerancyjna
analityczna
Przykład imienia

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza
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Ćwiczenie 2

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Materiał nr 2a
Karty do gry Rynek jabłek

18

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 9 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 10 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 8 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 9 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 7 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 8 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 6 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 7 zł - stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 5 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 6 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 4 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 5 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 3 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 4 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się zapłacić jak
najniższą cenę. Jeżeli zapłacisz więcej
niż 2 zł - stracisz.

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać
najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej
niż za 3 zł - stracisz.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

KUPUJĄCY

19

Materiał nr 2b
Zbiorcza tabela transakcji

Cena w zł
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
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Runda I

Runda II

Runda III

Runda IV

Runda V

Materiał nr 2c
Arkusze wyników gry
Arkusz wyników
SPRZEDAWCA
(Imię i nazwisko) .........................................................................................................................
Nr transakcji

Cena na twojej
karcie

Uzyskana cena

Zyski

Straty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Razem
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Arkusz wyników
KUPUJĄCY
(Imię i nazwisko) .........................................................................................................................

Nr transakcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Razem
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Cena na twojej
karcie

Uzyskana cena

Zyski

Straty

Ćwiczenie 4
Materiał nr 4a
Lista wybranych kompetencji osób przedsiębiorczych
Osoba przedsiębiorcza jest...
•
•
•
•
•
•

Kreatywna
Optymistycznie nastawiona do świata
Energiczna
Przekonywująca
Osobą o silnej woli
Zaradna

•
•
•
•
•
•

Samodzielna
Nastawiona na sukces
Odważna
Pewna siebie
Pracowita
Wytrwała

•
•
•
•
•
•

Zorganizowana
Elastyczna
Opanowana
Rywalizująca
Pomysłowa
Nastawiona na rozwój

Osoba przedsiębiorcza potrafi ...
•
•
•
•
•
•

Oceniać ryzyko swojej działalności
Wykorzystywać okazje, wykorzystywać zagrożenia
Wyznaczać sobie ambitne cele i do nich dążyć
Uwalniać się od starych wzorów postępowania
Doceniać swoją wartość, wierzyć we własne siły
Szukać inspiracji do działania także wtedy, gdy poniesie porażkę (potrafi uczyć się na błędach)

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza
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cechy osób
przedsiębiorczych

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza
Materiał nr 4b
Plansza do gry w pokera kryterialnego
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Ćwiczenie 5
Materiał nr 5a
Tabela Od zainteresowań do zawodu
Przygotowując się do planowania kariery zawodowej, spróbuj uświadomić sobie własne zalety, zdolności
i dotychczasowe osiągnięcia, ale i własne braki oraz ograniczenia. Przerysuj tabelę na dużą kartkę i wypełnij
środkową rubrykę.
Następnie  - po podziale uczestników zajęć na grupy – przekaż tabelę po kolei kolegom i koleżankom z grupy
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby mogli ją uzupełnić (prawa kolumna).  

Imię

Moja opinia

Opinia moich koleżanek
i kolegów

Moje zainteresowania

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Moje mocne strony – zalety,
uzdolnienia, umiejętności

Moje słabe strony

Jak mogę pokonywać moje
słabe strony?

W jakiej pracy lub zawodzie
mógłbym wykorzystać
moje zainteresowania
i umiejętności?
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Materiał nr 5b
Tabela Ścieżka edukacyjna
Wybierz razem z członkami grupy jeden z zawodów jednego z członków grupy. Zastanówcie się, a następnie
zapiszcie, jaką wiedzę, umiejętności i cechy osobowości powinna posiadać osoba, która chcą ten zawód
wykonywać. Następnie wypisz działania, jakie należy podjąć, by zdobyć takie kompetencje.

Wybrany zawód

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Wymagana wiedza

Wymagane umiejętności

Jak je doskonalić?
W szkole (jakie przedmioty)?
Poza szkołą (gdzie i w jaki sposób)?
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Wymagane cechy osobowości

Ćwiczenie 7
Materiał nr 7a
Arkusz pytań na wywiad z kandydatem do pracy
Przygotowujesz się jako pracodawca do rozmowy z kandydatem starającym się o pracę na stanowisku
w Twojej firmie. Postanawiasz się jak najlepiej przygotować do tego wywiadu. Zastanów się wspólnie
z koleżankami i kolegami z grupy, jakie pytania należałoby zadać w odniesieniu do tego stanowiska pracy.
1.

2.

3.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Materiał nr 7b
100 pytań, które mogą zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej może paść wiele różnych pytań, ponieważ każdy z przeprowadzających
rozmowę jest inny. Warto jednak być przygotowanym, chociaż na część z nich, bowiem jest pula pytań, które
są wykorzystywane podczas wywiadów selekcyjnych stosunkowo częściej. Czy chcesz być przygotowany na te
pytania? Wierzymy, że tak. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie listę 100 najczęściej zadawanych pytań.

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Pytania podstawowe:
• Powiedz mi coś o sobie.
• Jakie są Twoje mocne strony?
• Jakie są Twoje słabe strony?
• Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku?
• Co chciałbyś robić za 5 lat?
• Jaka byłaby dla Ciebie idealna firma?
• Dlaczego zdecydowałeś się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy?
• Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
• Co lubiłeś najbardziej w swojej poprzedniej pracy?
• Która praca była dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca?
• Co możesz dla nas zrobić, a czego nie mogą inni kandydaci?
• Jaki był Twój zakres obowiązków na ostatnim stanowisku?
• Dlaczego opuściłeś poprzednie miejsce pracy?
• Co wiesz o naszej branży?
• Co wiesz o naszej firmie?
• Czy jesteś gotowy się przeprowadzić?
• Czy masz jakieś pytania?
Wywiad:
• Jaki projekt ostatnio realizowałeś? Jakie były wyniki?
• Czy miałeś poczucie, że przekraczałeś zakres swoich obowiązków? Podaj przykład.
• Czy możesz podać przykłady, kiedy Twoja praca była krytykowana?
• Czy pracowałeś w zespole, w którym ktoś był obciążeniem dla innych? Jak sobie z tym poradziłeś?
• Czy musiałeś kiedyś skrytykować czyjąś pracę? Jak sobie z tym poradziłeś?
• Jaka jest Twoja największa porażka? Czego Cię nauczyła?
• Co Cię irytuje w innych ludziach i jak sobie z tym radzisz?
• Jeśli Twój szef poprosi Cię o zrobienie czegoś, z czym się nie zgadzasz, jak zareagujesz?
• Jaki etap w Twoim życiu był dla Ciebie najtrudniejszy? Jak sobie poradziłeś?
• Podaj przykład źle wykonanego zadania. Jak sobie poradziłeś?
• Opowiedz mi o sytuacjach konfliktowych w miejscu pracy.
• Jeśli dowiedziałbyś się, że Twoja firma działa niezgodnie z prawem, to, co byś zrobił?
• Jakie zadania były dla Ciebie za trudne? Jak sobie poradziłeś?
• Jaka decyzja była dla Ciebie najtrudniejsza w ciągu ostatnich 2 lat? Jak doszedłeś do tej decyzji?
• Opisz, jak zachowałbyś się w sytuacji, kiedy wiele zadań byłoby do wykonania tego samego dnia,
jednak wiedziałbyś, że wykonanie wszystkiego nie jest możliwe.
Pytania o wynagrodzenie:
• Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
• Jaka jest historia Twojego wynagrodzenia?
• Gdybyś otrzymał proponowane wynagrodzenie, ale pod warunkiem napisania zakresu obowiązków, co byś zrobił?
Pytania o rozwój kariery:
• Czego szukasz, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej?
• Co zrobisz, aby udoskonalić swoje umiejętności zawodowe?
• Jakie cele postawiłbyś sobie, gdybyś dostał tę pracę?
• Gdybym zwrócił się do Twojego ostatniego przełożonego z pytaniem, jakie szkolenia by
zaproponował, jak myślisz, co by odpowiedział?
Pytania dotyczące rozpoczęcia pracy:
• Jak szybko zbudujesz swoją wiarygodność w zespole?
• Jak długo potrwa okres, po którym zobaczymy rezultaty Twojej pracy?
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• Jak wyobrażasz sobie siebie w pracy przez pierwszych 30 dni?
• Jeśli dostaniesz tę pracę, jaką strategię obierzesz przez pierwsze 90 dni?

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Więcej na Twój temat:
• Jak opiszesz swój styl pracy?
• Jaka byłaby dla Ciebie idealna sytuacja w pracy?
• Czego oczekujesz, jeśli chodzi o warunki pracy, kulturę organizacyjną firmy?
• Podaj pomysły, które chciałbyś wdrożyć w życie.
• Jakich narzędzi i technik używasz w organizacji swojej pracy?
• Jeśli miałbyś wybrać jeden opis swojej osoby to, który byś wybrał – osobę skupioną na szczegółach,
czy raczej na szerszej perspektywie?
• Opowiedz mi o osiągnięciach, z których jesteś dumny.
• Kto był Twoim ulubionym menadżerem i dlaczego?
• Co myślisz o swoim poprzednim szefie?
• Czy spotkałeś w swoim zawodowym życiu osobę, którą naprawdę cenisz?
• Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?
• Z czego jesteś naprawdę dumny?
• Co lubisz robić?
• Jakie są Twoje długoterminowe marzenia?
• Kim chciałbyś zostać?
• Jaka jest Twoja osobista misja?
• Jakie pozytywne rzeczy mógłby o Tobie powiedzieć ostatni szef?
• Jakie 3 cechy wymieniliby Twoi przyjaciele, aby Cię opisać?
• Jakich pozytywnych cech Ci brak? Wymień 3.
• Jeśli szukałbyś kogoś na to stanowisko, jakich cech szukałbyś u kandydatów?
• Wymień 5 słów, które opisują Twój charakter.
• Kto wywarł największy wpływ na Twoje życie zawodowe? I jak?
• Jakie są Twoje największe obawy?
• Czego najbardziej żałujesz i dlaczego?
• Czego nauczyłeś się w szkole? Co było dla Ciebie najważniejsze?
• Dlaczego wybrałeś tę szkołę?
• Czego będzie Ci brakowało z Twojej poprzedniej pracy?
• Co myślisz o odpowiedzi „nie” na pytanie?
• Jakbyś się czuł pracując dla osoby, która potrafi mniej niż Ty?
• Jakbyś mnie ocenił jako rekrutera?
• Powiedz mi jedną rzecz o sobie, której nie powinienem wiedzieć.
• Powiedz mi, jaka jest różnica między dobrym a wyjątkowym.
• Jakim samochodem jeździsz?
• Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ale jeśli teraz mógłbyś być gdzieś na świecie, to gdzie byś był?
• Jaką książkę ostatnio czytałeś?
• Jakie magazyny prenumerujesz?
• Jaki najlepszy film widziałeś w ciągu ostatniego roku?
• Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?
• Kim są Twoi bohaterowie?
• Co lubisz robić dla zabawy?
• Co robisz w wolnym czasie?
• Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa?
Pytania na inteligencję:
• Ile razy dziennie wskazówki zegara pokrywają się?
• Jak zważyłbyś samolot bez wagi?
• Wymień 10 sposobów wykorzystania ołówka, innych niż pisanie.
• Sprzedaj mi ołówek.
• Jeśli byłbyś zwierzęciem to jakim?
• Dlaczego piłka tenisowa pokryta jest meszkiem?
• Jeśli mógłbyś wybrać supermoc to jaką i dlaczego?
• Jeśli mógłbyś pozbyć się któregoś z województw to, które by to było?
• Z zamkniętymi oczami powiedz mi krok po kroku, jak zawiązałbyś moje buty.
Źródło: http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/rozmowa-kwalifikacyjna/pytania-na-rozmowiekwalifikacyjnej/100-pytan-na-rozmowie/article.aspx
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Ćwiczenie 8
Materiał pomocniczy nr 8
Wasza grupa ma za zadanie policzyć wynagrodzenie netto (czyli wynagrodzenie, które otrzymacie na konto)
przy zawarciu umowy cywilnoprawnej. Prowadzący zajęcia poda rodzaj umowy oraz wynagrodzenie brutto
(wynagrodzenie na umowie).
Rodzaj umowy
Umowa o dzieło / Umowa zlecenia*

Wynagrodzenie brutto:
Koszty uzyskania przychodu 20% / 50%*
Podstawa opodatkowania

Moduł I. Postawa przedsiębiorcza

Kwota podatku (18%)
Wynagrodzenie netto
*Niepotrzebne skreślić
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