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Wstęp 

 

     W sytuacji rynku pracy w Polsce, reedukacja zawodowa powinna być dostępna na każdym etapie życia 

człowieka. Coraz częściej, bowiem będzie on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać 

kwalifikacje oraz poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na 

trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego człowieka. Stąd też ważnym elementem modernizacji 

systemu edukacji, w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie wychowanków            

w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które 

rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka.  

Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu edukacji zawodowej, który zapewni wychowankom 

rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań                

w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Ponadto tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie 

procesu aktywnego poszukiwania pracy,  podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji 

dokonywanych wyborów. Wreszcie powinien stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie 

ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw 

nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Tym wyzwaniom próbuje sprostać program „ Zawodowcy”. 

Program „Zawodowcy” stwarza wychowankom Zakładu Poprawczego w Laskowcu realną możliwość 

zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery 

zawodowej- poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, 

uzyskania informacji o rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. 

 



1. Nazwa programu:- „ Zawodowcy”. 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację programu:  

3. Adresaci programu: nieletni przebywający w Zakładzie Poprawczym w Laskowcu 

4. Liczba uczestników objętych programem: 6 

5. Formy adresowane do wychowanków: 

- zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery 

zawodowej, 

- zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój 

zawodowy i karierę zawodową, 

- zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej                         

i współdziałania, 

- zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list 

motywacyjny, 

- zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy 

wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami, 

-  spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

-  wyjazd poza placówkę – Urząd Pracy. 

6. Cel główny programu: 

Wyposażenie młodzieży w wiadomości i umiejętności umożliwiające racjonalne i trafne 

podejmowanie decyzji zawodowych. 

7. Cele szczegółowe programu: 

• Poznanie siebie, samo diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych 

• Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy 

• Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego 

komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem 

• Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości 

• Uświadomienie uczestnikom programu o konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach 

z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy 

• Wyrobienie w wychowankach pozytywnych postaw wobec pracy 



• Pokazanie nauki jako drogi do sukcesu zawodowego 

• Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy 

• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji 

8. Metody pracy: 

• Praca z grupą:- rozmowy, warsztaty, działania praktyczne, wyjazdy poza placówkę 

9. Zakładane efekty programu: 

• wychowankowie znają siebie, swoje mocne strony, cechy psychiczne (osobowość). 

•  zdobędą informacje o różnych zawodach. 

• uczestnicy programu będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy 

• poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami 

• zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, 

predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu 

• poznają rynek pracy 

•  potrafią prezentować siebie jako wykonawcy określonego zawodu 

•  potrafią zaprezentować swoje umiejętności 

• wychowankowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych 

czynności 

10. Monitoring i ewaluacja: 

Ewaluacja programu „Zawodowcy” jest niezbędna, aby działania z zakresu reedukacji zawodowej 

były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami wychowanków Zakładu Poprawczego w Laskowcu.          

W tym celu potrzebne będzie: 

• Obserwacja własna zajęć grupowych 

• Wspólne podsumowanie wyników pracy, wyciąganie wniosków 

• Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych 

 

 

 

 



Zajęcia 1. 

Wprowadzenie -  „Zainteresowania” 

Wprowadzenie – Rozmowa prowadzących z wychowankami dotycząca celu, przebiegu zajęć oraz ich 

znaczenia. Zmotywowanie nieletnich do aktywnego udziału. Wręczenie indeksów uczestnikom.  Ustalenie 

kontraktu.  

Przykładowe zasady, które mogą pojawić się w kontrakcie (wytłuszczono 

zasady szczególnie istotne podczas prowadzenia warsztatu): 

 nie przerywamy sobie nawzajem, 

 kiedy jedna osoba mówi, pozostałe słuchają, 

 mówimy w swoim imieniu, 

 nie oceniamy i nie krytykujemy innych osób/mówimy o zachowaniu, nie o osobie, 

 jesteśmy punktualni, 

 jesteśmy aktywni i zaangażowani, 

 mamy prawo odmowy udziału w ćwiczeniu. 

Pomoce dydaktyczne  

• Film nr 1 „Zainteresowania”.  

• Kartki A4.  

• Guma trenerska lub taśma klejąca.  

• Kolorowe flamastry.  

  

 

 

 



Wprowadzenie  

Człowiek od urodzenia przejawia pewne tendencje w działaniu, zdolności, predyspozycje, cechy 

charakteryzujące go. Uświadomienie owych cech jest pierwszym krokiem do udanego życia zawodowego 

zgodnie z zasadą, że najszczęśliwiej jest wykonywać zawód zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami.  

1. Prezentacja filmu „Zainteresowania”.  

2. Ćwiczenie ”Wywiad” . 

Część I  

Instrukcja  

Wyobraź sobie, że Twoim zadaniem jest stworzenie profesjonalnego profilu swojej osoby. Jego częścią jest 

opis swoich zainteresowań. Musi być ich minimum 10. Do stworzenia profilu swoich zainteresowań 

posłużyć mogą Ci następujące pytania:  

1. Co charakteryzowało Cię jak byłeś młodszy? Co wiesz z opowieści rodziny?  

2. Czym lubiłeś się zajmować kiedyś, w jaki sposób lubiłeś spędzać czas?  

3. Co lubisz najbardziej robić teraz? 

4. Co cię interesuje? Co robisz w wolnym czasie?  

5. Jakie tematy w tv, radio i Internecie przykuwają Twoją uwagę?  

6. O czym lubisz rozmawiać?  

7. O czym marzysz?  

8. W czym jesteś dobry?  

Część II  

Zapisywanie zainteresowań na tablicy/flipcharcie   

Instrukcja  

Prowadzący wyznacza 2 osoby na asystentów. Zadaniem pierwszego asystenta będzie zebranie kartek               

i dyktowanie zainteresowań drugiemu asystentowi. Zadaniem drugiego będzie zapisywanie zainteresowań 

na tablicy/flipcharcie. Jeśli jakiś zainteresowania powtarzają się, asystent oznacza to dodatkową kreską 



przy nazwie zainteresowania. Po spisaniu wszystkich zainteresowań, wybrana osoba losuje pytanie. 

 Jej zadaniem jest zadać to pytanie grupie i podtrzymać rozmowę, wyczerpując temat.  

Pytania do wylosowania: Które zainteresowania kolegów były dla was zaskakujące, a które oczywiste?  

1. W jaki sposób zainteresowania mogą wpłynąć na życie zawodowe?  

2. Które zainteresowanie może stać się w przyszłości zawodem?  

3. Czy istnieje jakieś zainteresowanie, które nie może stać się zawodem?  

4. W jaki sposób zainteresowania mogą stać się drogą życiową?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Czynniki decydujące o pracy 

 

O atrakcyjnej pracy mówimy wtedy , gdy: 

 

Czynniki wpływające na to, że mamy atrakcyjną pracę: 

 

O mało satysfakcjonującej pracy mówimy wtedy, gdy: 

 

Czynniki wpływające na to, że nie uzyskujemy satysfakcjonującej pracy: 
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Załącznik 2 

 

KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH 

Odpowiedz na pytania TAK lub NIE, zaznaczając odpowiednio T lub N przy pytaniu. 

1. Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działanie innych 

pracowników? 

2. Czy bezinteresownie pomagasz innym? 

3. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz? 

4. Czy lubisz mieć wiele spraw na głowie? 

5. Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy? 

6. Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich? 

7. Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów? 

8. Czy wolałbyś mieć taką pracę, w której zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie 

oczekuje? 

9. Czy lubisz książki i programy popularnonaukowe? 

10. Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty? 

11. Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi? 

12. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni? 

13. Czy projekty lub inne prace wykonujesz dokładnie, krok po kroku? 

14. Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz? 

15. Czy masz jakieś własne hobby, które Cię pochłania? 

16. Czy chciałbyś mieć pracę, w której byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje? 
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17. Czy chciałbyś wykonywać pracę polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach  różnych 

rzeczy lub wydarzeń? 

18. Czy chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach? 

19. Czy rozwiązując problemy chciałbyś zawsze opierać się na niepodważalnych faktach? 

20. Czy lubisz grę w szachy i inne gry wymagające logicznego myślenia? 

21. Czy pełniłeś kiedykolwiek rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji? 

22. Czy chciałbyś opiekować się ludźmi, którzy są chorzy albo mają jakieś problemy życiowe?  

23. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas? 

24. Czy podobałaby Ci się praca, w której każdy dzień niósłby nowe i różnorodne zadania? 

25. Czy podoba Ci się praca wymagająca używania narzędzi lub maszyn? 

26. Czy jest dla Ciebie ważne, aby mię większe osiągnięcia niż inny? 

27. Czy chciałbyś mieć pracę, która jest związana z poprawą warunków socjalnych? 

28. Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych? 

29. Czy chciałbyś wykonywać pracę badawcze? 

30. Czy chciałbyś pracować z takimi materiałami, jak drewno, kamień, tkanina lub metal? 

31. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt albo zadanie, które wymagało dopilnowania 

różnych szczegółów, tak aby mogło zostać wykonane w całości? 

32. Czy chciałbyś mieć pracę związaną ze służbą dla określonego środowiska? 

33. Czy chciałbyś mieć pracę, w której Twoje czynności są na ogół ściśle kontrolowane? 

34. Czy jesteś w stanie radzić sobie, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego? 

35. Czy chciałbyś być przez cały dzień operatorem jakiegoś rządzenia? 

36. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za planowanie działań, które miał realizować ktoś inny? 
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37. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które przez cały dzień wymaga kontaktu z ludźmi? 

38. Czy podejmujesz się nowych zadań dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie? 

39. Czy lubisz realizować zadania, które pozwolą Ci odkrywać nowe fakty lub prawidłowości? 

40. Czy lubisz prace ręczne? 

41. Czy wolisz raczej kierować pracą grupy niż być jej członkiem? 

42. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo? 

43. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy? 

44. Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby wykonać zadanie lub 

rozwiązać problem? 

45. Czy cieszy Cię, kiedy dzięki książkom lub programom telewizyjnym możesz dowiedzieć się, jak 

działają różne urządzenia? 

46. Czy zwykle daje Ci się nakłonić ludzi, żeby robili to czego Ty chcesz? 

47. Czy lubisz doglądać pracy innych ludzi? 
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Zajęcia 2 

Gdzie zaczyna się droga do sukcesu? 

 

Materiały: 

• Film nr 2 „Mocne strony  

• Film nr 3 „Nauka”. 

• Kartki A4.  

• Kartki A6 lub większe.  

• Kolorowe flamastry. 

Wprowadzenie  

Zwykle ucząc się w szkole, podobnie jak trenując jakąś dyscyplinę sportową, nie każde wykonywane 

zadanie podoba nam się. Tak jak sportowcy nie wszystko lubią trenować, choć marzą o zwycięstwie, 

tak uczniowie nie wszystkiego lubią się uczyć, choć marzą o świetlanej przyszłości. Aby osiągnąć       

w życiu sukces, trzeba rozwijać także te kompetencje, których rozwijać nie lubimy. Dzięki 

uczestniczeniu w różnorodnych zajęciach umożliwiamy sobie odkrywanie swoich mocnych stron.    

A to już pierwszy krok do odkrywania możliwych kierunków nauki, rozwoju zawodowego czy też po 

prostu przyszłości.  

 

Przebieg zajęć: 

1. Prezentacja filmu „Mocne strony”. 

2. Ćwiczenie 1 ”Moje mocne strony, które poznaję, chodząc do szkoły”.  

Część I  

Wypisz 10 mocnych stron, które odkrywasz/odkryłeś dzięki chodzeniu do szkoły. Uwzględnij także 

te umiejętności, które nie są związane z przedmiotami szkolnymi, ale odkrywasz i realizujesz                

je w szkole np.:  

 potrafisz przewodzić grupie;  

 potrafisz zorganizować pracę zespołu;  

 potrafisz rozśmieszać grupę;  
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 jesteś gospodarzem klasy;  

 masz wiele pomysłów, np. gdzie jechać na wycieczkę;  

 jesteś zawsze przygotowany;  

 inne, które wyróżniają cię na tle twojej klasy.  

 

3. Omówienie  

• Co znalazło się na waszych kartkach?  

• Jakie mocne strony odkryłeś dzięki uczestniczeniu w zajęciach?  

• Jakie z nich są związane z nauką, a jakie odkryłeś poprzez uczestniczenie w życiu szkoły? 

4. Prezentacja filmu „Nauka”.  

5. Prezentacja multimedialna – „Zawody” 

6. Ćwiczenie 2 ”Wybory zgodne z predyspozycjami”.  

Instrukcja  

Narysuj swoje możliwe ścieżki kariery (ważne by uwzględniały one możliwe – minimum  3 – rozgałęzienia, 

warianty przebiegu dalszej drogi), uwzględniając twoje zainteresowania i mocne strony. Zaplanuj kolejne 

szczeble edukacji i wybrany zawód.  

Omówienie  

Prezentacja z dyskusją.  

Przykładowe pytania:   

• Jakie różnice pojawiły się na mapach dróg edukacyjnych?  

• Co zwróciło waszą uwagę?  

• Co jeszcze/jakie rozgałęzienia dróg (możliwości) mogłoby/mogłyby znaleźć się na mapie? (Bardzo 

ważne, aby to pytanie padło).  

•  Jakie spostrzeżenia nasuwają się wam po porównaniu tych prac? 
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Podsumowanie  

Każda umiejętność, cecha, specyfika jest możliwością do wykorzystania. Adekwatne do posiadanych 

potencjałów wybory edukacyjne są przepustką do spełnienia swoich marzeń.  

Zajęcia 3 

„Moja przyszłość na rynku pracy” 

Metody: - rozmowa; - test; - praca w grupie  ,- prezentacja  

Materiały: - Czynniki decydujące o pracy – załącznik 1 - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych – 

załącznik 2  

 Przebieg zajęć:  

1. Przedstawienie wychowankom celu zajęć. 

 2. Rozmowa z nieletnimi na temat legalnych (zgodnych z prawem) sposobów zdobywania środków na 

utrzymanie. Wypowiedzi zgłaszane przez wychowanków zapisujemy na tablicy.  Po zapisaniu odpowiedzi 

staramy się zadawać chłopcom pytania do podawanych propozycji, np.: 

- Kto z waszej rodziny, znajomych otrzymał duży spadek, że nie może on stanowić jedyne źródło jego 

utrzymania?  

- Kto z waszych znajomych wygrał w totolotka na tyle dużą kwotę, że zapewni to mu utrzymanie na długi 

okres czasu?  

- Co trzeba posiadać, aby inwestować na giełdzie?  

- Czy jest to ryzykowne? 

 W tym ćwiczeniu chłopcy powinni dojść do wniosku, że podstawą utrzymania siebie i rodziny jest praca. 

3. Podziel wychowanków na zespoły. Nieletni wypisują (załącznik nr 1) w parach: 

 - kiedy mówimy, że nasza praca jest atrakcyjna? 

 - kiedy mówimy, że nasza praca nas nie satysfakcjonuje?  
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- jakie czynniki wpływają na to, że mamy atrakcyjną pracę?  

- jakie czynniki wpływają na to, że nie otrzymujemy satysfakcjonującej pracy? 

4. Zapytaj wychowanków czy wiedzą z jakich zawodów eliminuje daną osobę brak predyspozycji fizycznych 

lub psychicznych. Poproś o podanie przykładów. Np.:  

 - pilot samolotów – przeciążenia ciśnienia, wysoka odporność psychiczna 

 - modelka – wzrost  

- lekarz – odporność na widok krwi 

5. Poproś wychowanków o uzupełnienie kwestionariusz „Moje predyspozycje zawodowe”.                                    

Po zakończeniu wypełniania porozmawiaj z uczniami na temat wyników. Na ile ich predyspozycje 

zawodowe zgadzają się z myśleniem o przyszłości zawodowej.  

6. Część praktyczna-   Zapoznanie się z zawodami, podczas zwiedzania zakładów pracy (elektrowni, 

fabryki papieru, oczyszczalni, sortowni śmieci). 

7. Na koniec podsumuj zajęcia. Poinformuj, że decyzja o wyborze zawodu musi opierać się nie tylko na 

zainteresowaniach, ale również na takich czynnikach jak: zdolności, umiejętności, dostępność, wymagania 

dotyczące wykształcenia. 
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Zajęcia 4 i 5. 

 

 Część 1. 

 

List motywacyjny - co mogę zaoferować pracodawcy? 

 

 

 Metody: 

Mini wykład prowadzącego poparty przykładami oraz ćwiczenia wychowanków, projekcja 

filmu. 

 

Materiały:  

Schemat listu motywacyjnego, przykłady listów motywacyjnych, artykuły z Internetu. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wykład prowadzącego na temat jak skutecznie zaprezentować swoje talenty, by móc 

znaleźć właściwą pracę, omówienie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę - 

listu motywacyjnego oraz curriculum vitae. 

2. Wychowankowie tworzą listę swoich umiejętności i zdolności przydatnych w pracy. 

3. Przedstawienie wychowankom schematu listu motywacyjnego oraz przykładowe listy 

motywacyjne (Załącznik 1). 

5. Wychowankowie sami redagują list motywacyjny na komputerze. Prowadzący w tym 

czasie nadzoruje prace uczestników zajęć. 

6. Wydrukowanie dokumentu. 

7. Omówienie i poprawienie błędów. 

 

 

Część 2. 

 

“CV - przebieg życia” 
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Metody: 

Mini wykład nauczyciela poparty przykładami oraz ćwiczenia uczniów. 

 

Materiały: 

Przykłady curriculum vitae, schemat życiorysu, artykuły z Internetu. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Podanie tematu: 

CV - znaczy życiorys. 

2. Przeprowadzenie przez prowadzącego wykładu na temat jak powinien wyglądać 

prawidłowo napisany życiorys, z jakich elementów się składa, na co zwrócić szczególną uwagę, 

odwrotny porządek chronologiczny w CV.  

3. Nieletni przedstawiają różnice między życiorysem a CV. 

4. Pokazanie wychowankom kilku przykładowych CV (Załącznik 2). 

5. Uczniowie sami piszą swoje CV na komputerze i drukują. Prowadzący w tym czasie 

nadzoruje prace uczniów. 

6. Omówienie wykonanego ćwiczenia 
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Załącznik 1. 

List Motywacyjny 

Jerzy Nowak 

ul. Xxxxxxxx 2/18 

54-113 Katowice 

tel. xxx xxx xxx 

e-mail: anowak@xyz.pl 

Departament HR 

Xxxx S.A. 

ul. Xxxxxxxx 12 

53-950 Katowice 

Szanowni Państwo 

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie prasowe w lokalnym dodatku Gazety 

Wyborczej z dnia 6 października 2012 r. informujące o rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. 

Logistyki w Xxxx S.A. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obszarze łańcucha dostaw i dystrybucji oraz 

koordynacji pracy współpracowników w przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej. Od 4 lat 

odpowiadam za pełen zakres działań związanych z łańcuchem dostaw w firmie produkującej 

maszyny na rynek krajowy i zagraniczny. Większość dostawców, a także klientów posiada 

lokalizacje w Unii Europejskiej oraz Rosji. Odpowiadam za cały proces zakupowy mając na 

uwadze optymalizację kosztów poczynając od etapu składania zamówień po negocjację cen        

i rozliczeń z kontrahentami. Do moich obowiązków należy również dbałość o utrzymywanie 

efektywnego stanu zapasów w magazynach. 

Jestem konsekwentny w swoich działaniach i skutecznie negocjuję korzystne ceny. Poszukuję 

dalszych wyzwań oraz możliwości samorealizacji, a Państwa oferta wskazuje, że stawiając 

kandydatowi wysokie wymagania, praca w Xxxx S.A. może dostarczyć wiele satysfakcji 

zawodowej. Jeśli moja oferta Państwa zainteresuje, z przyjemnością spotkam się na rozmowie 

kwalifikacyjnej. 
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Z poważaniem, 

Jerzy Nowak 

Załącznik 2 

 

Jan Kowalski 

 

Curriculum Vitae 

 

Data urodzenia 20 grudnia 1990 r. 

Adres     Ul. Wiecznej Wiosny 234/56 

80-000 Gdańsk 

Telefon  400 000 000 

Email   jankowalski@email.com 

 

 

 

 

Cel zawodowy  Osiąganie coraz lepszych celów biznesowych oraz poszerzanie 

kompetencji w firmie stawiającej na rozwój pracowników  

 

 

Umiejętności  

zawodowe 

 

 

 

Analiza marketingowa 

umiejętności analityczne 

                                       prawidłowa ocena sytuacji 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

motywowanie pracowników 
zarządzanie zespołem 
selekcja i rekrutacja personelu 
organizowanie szkoleń 
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Współpraca z klientami 

nawiązywanie kontaktów z klientami 

prowadzenie negocjacji 

budowanie wizerunku marki wśród klientów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik sprzedaży  
SALES4, Gdańsk 

08.2012 – 11.2013 Doświadczenie 

zawodowe 

Manager Zespołu Sprzedaży 

KRS Team, Gdańsk 

08.2012 – 11.2013 

Wyższa Szkoła Zarządzania, Gdańsk 
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu 

05.2013 – obecnie Wykształcenie 

Liceum ogólnokształcące, Gdańsk 
Profil matematyczno-fizyczny 

 

2006 - 2009 

prawo jazdy kat. B 

certyfikat FCE 

szkolenie – budowa wizerunku i marketing 

 

2012 

 

Dodatkowe 

kwalifikacje 

2012 

2012 

angielski 

niemiecki 

Języki obce 

koszykówka, teatr, sztuka, film Zainteresowania 
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Zajęcia 6. 

 

„Metody poszukiwania pracy” 

 

Metody: wykład, ćwiczenia, burza muzgów 

 

Materiały: arkusze papieru (4–6), tablica, grube mazaki, taśma klejąca, magnesy 

 

Przebieg zajęć: 

 

Wprowadzenie do tematyki zajęć, 

• Ćwiczenie 1. – „W poszukiwaniu idealnej pracy”. 

• Jakimi metodami można szukać pracy? – dyskusja. 

 

Sieć kontaktów 

– networking 

Osoby znajome, rodzina, przyjaciele mogą być cennym źródłem informacji o wolnych 

miejscach pracy. Często też ich poparcie może okazać się przydatne w momencie 

podejmowania przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu. 

  

Targi pracy  

Uczestnictwo w targach pracy daje  możliwość osobistego spotkania się z pracodawcami                  

i stwarza  szanse nawiązania nowych kontaktów. 

  

Kontakt bezpośredni 

Czasami skuteczną metodą poszukiwania pracy może być nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

z pracodawcą. Jedną z możliwości jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z osobą, która jest 

odpowiedzialna za rekrutację w firmie, dopytanie o to, jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać 

się o pracę, a następnie wysłanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z podanymi 

wskazówkami. Stosowanie tej metody ma sens jedynie wówczas, gdy nie spotkamy się                     

z odmową w kwestii przesłania dokumentów aplikacyjnych. 
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Internetowe strony firm 

Często zdarza się, że aktualne oferty pracy zamieszczane są bezpośrednio na stronach 

internetowych firm. Warto zaglądać tam regularnie szczególnie wtedy, gdy szukamy 

określonego typu pracy w określonej instytucji. 

  

Internet  

Ogłoszenia  o  wolnych  miejscach  pracy  dostępne są na stronach firm doradczych,                           

w odpowiednich działach portali i innych serwisach. 

 

Agencje pośrednictwa pracy 

 Agencje  pośrednictwa  pracy  poszukują   kandydatów   na różne stanowiska pracy, warto 

zatem zostawić swoje CV – jest duża szansa, że jeżeli pojawi się oferta zgodna  z naszymi 

preferencjami, zostaniemy zaproszeni na spotkanie. 

  

Urzędy pracy  

Urzędy pracy prowadzą rejestr oferowanych  miejsc pracy na danym obszarze, który podlega 

pod dany urząd. Warto tez nawiązać kontakt z pośrednikiem pracy, przedstawić swoje 

oczekiwania i poprosić o informację w sytuacji, gdy pojawi   się   oferta   zgodna   z   naszymi    

preferencjami. 

 

Ogłoszenia prasowe 

Jest wiele gazet, które zamieszczają oferty pracy  

 

Lokalne organizacje społeczne 

 Kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, wyznaniowe mogą okazać się pomocne 

podczas poszukiwania pracy. 

  

Ogłoszenia własne 

 Własne ogłoszenia o poszukiwaniu pracy można zamieścić np. w: prasie lokalnej, radiu, 

gazetach ogłoszeniowych. 

 

• Wybrane metody poszukiwania pracy – podsumowanie. 



23 
 

 Ćwiczenie 2. – „Moje drogi do pracy”. 

 Ćwiczenie 3. – „Analiza ogłoszeń prasowych”. 

• Na co zwracać uwagę podczas przeglądania ofert pracy? – 

podsumowanie. 

• Jak napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy? 

– mini wykład interaktywny. 

Podsumowanie. 

 

Zestaw adresów stron związanych z poszukiwaniem pracy przez Internet (zawierają 

porady, oferty pracy, wzory CV itp.): 

 

http://www.accord.waw.pl 

http://www.cvoline.pl 

http://www.gazeta.pl/praca 

http://www.grafton.pl 

http://www.hrk.pl 

http://www.info.net.pl 

http://http://www.apraca.pl 

http://www.bestoferta.pl 

http://www.infotel.pl 

http://www.ipk.com.pl 

http://www.jkmconsulting.com.pl 

http://www.it-gazeta-

praca.com.pl 

http://www.jobcenter.com.pl 

http://www.jobinspire.com 

http://www.jobpilot.pl 

http://www.jobs.pl 

http://www.jobsector.pl 

http://www.mostwanted.com.pl 

http://www.people.com.pl 

http://www.pi.pl/praca 

http://www.accord.waw.pl/
http://www.cvoline.pl/
http://www.gazeta.pl/praca
http://www.grafton.pl/
http://www.hrk.pl/
http://www.info.net.pl/
http://www.apraca.pl/
http://www.bestoferta.pl/
http://www.infotel.pl/
http://www.ipk.com.pl/
http://www.jkmconsulting.com.pl/
http://www.it-gazeta-praca.com.pl/
http://www.it-gazeta-praca.com.pl/
http://www.jobcenter.com.pl/
http://www.jobinspire.com/
http://www.jobpilot.pl/
http://www.jobs.pl/
http://www.jobsector.pl/
http://www.mostwanted.com.pl/
http://www.people.com.pl/
http://www.pi.pl/praca
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http://www.pracuj.pl 

http://www.praca.hoga.pl 

http://www.praca.interia.pl 

http://www.praca.onet.pl 

http://www.praca.totu.pl 

http://www.praca.wp.pl 

http://www.pracaonline.pl 

http://www.pracuj.pl 

http://www.serwispraca.pl 

http://www.talents.pl 

http://www.tempjobs.waw.pl 

 

Zajęcia 7. 

 

„Zdarzenia” 

 

Materiały:  

1. Film nr 8 „Zdarzenia”.  

2. Kartki do flipcharta lub papier pakowy.  

3. Guma trenerska lub taśma klejąca.  

4. Kolorowe flamastry.  

  

Wprowadzenie  

Przyczyną zmiany zatrudnienia może być czynnik zewnętrzny np. sytuacja gospodarcza. Jeśli 

warunki pracy się zmieniają lub nie są dla kogoś odpowiednie, może on sam podjąć decyzję       

o zmianie. Zmiana ta może dotyczyć nie tylko zawodu, ale także formy zatrudnienia. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Prezentacja filmu „Zdarzenia”.  

2. Aspekt zawarcia umowy cywilnoprawnej o pracę - zapoznanie się z pojęciami: zlecenie,         

na czas określony, wypowiedzenie, urlop. 

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.hoga.pl/
http://www.praca.interia.pl/
http://www.praca.onet.pl/
http://www.praca.totu.pl/
http://www.praca.wp.pl/
http://www.pracaonline.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.serwispraca.pl/
http://www.talents.pl/
http://www.tempjobs.waw.pl/
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Umowa o pracę – jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna 

polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których 

pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

 

Umowa zlecenia-  Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności 

prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń 

dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy prawnicy rozszerzają znaczenie 

umowy zlecenia także na takie umowy, poprzez odniesienie do art. 750 k.c. dotyczącego umów 

o świadczenie usług gdzie indziej nieuregulowanych, których przedmiotem może być także 

wykonanie czynności faktycznych. 

 

Umowa na czas określony- należy do najpopularniejszych umów terminowych. Strony 

zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostawać w stosunku pracy przez 

z góry określony czas. 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę -wypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć 

zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli umowę z pracownikiem rozwiązuje pracodawca,    

to wypowiedzenie musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu 

pracy, zaś w przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca dodatkowo musi wskazać 

jego przyczynę oraz przeprowadzić konsultacje z właściwą organizacją związkową 

reprezentującą pracownika. 

 

Urlop wypoczynkowy 

Podstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisem art. 

152 kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do: 

• corocznego, 

• nieprzerwanego – w zasadzie pracownik ma prawo wykorzystywać jednorazowo cały 

urlop. Jedynie na jego wniosek urlop może być podzielony, jedna z jego części powinna 

być wtedy nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych. Art. 167 Kodeksu pracy stanowi 
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wyjątek od zasady nieprzerywalności urlopu – pracodawca może odwołać pracownika 

z urlopu tylko wówczas gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności 

nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu – w takim wypadku pracodawca pokrywa 

koszty odwołania pracownika z urlopu. 

• płatnego urlopu wypoczynkowego – za czas urlopu pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował i dotyczy                   

to zarówno stałych jak i zmiennych składników wynagrodzenia. 

 

 

3. Ćwiczenie 1 ”Możliwe formy zatrudnienia”. 

 

Instrukcja  

 

Stwórzcie rysunek przedstawiający sposoby zatrudnienia. Dopiszcie do nich swoje 

wymarzone zawody.  

  

Uwaga  

Prowadzący podchodzi do pracujących zespołów i jeśli wychowankowie mają kłopot, wówczas 

naprowadza ich począwszy od tego, że można pracować dla siebie albo dla kogoś, można            

w firmie  i np. w fundacji, można być pracownikiem „budżetowym” albo korporacji itp.  

  

Omówienie  

Prezentacja pracy.  

    

Podsumowanie  

Każdy w swojej dziedzinie może pracować na różnym stanowisku i w różnej strukturze. Można 

wpływać na swój status społeczny poprzez podnoszenie kompetencji lub zmianę formy pracy. 

Na poprawianie statusu społecznego mamy wpływ poprzez podnoszenie kompetencji 

międzyludzkich np. zarządzania lub motywowania innych, umiejętność współpracy oraz rozwój 

kompetencji związanych np. z samozatrudnieniem, z prawem dotyczącym wolontariatu, 

organizacji pozarządowych. Różne miejsca pracy mają różną tzw. kulturę organizacyjną.               

To ważne abyś już teraz zastanawiał się, czy lubisz pracować w zespole, czy sam, w wielkiej 
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organizacji czy kameralnym zespole, czy lubisz sam sobie organizować czas, czy ktoś musi             

ci zlecać zadania.  

  

3. Ćwiczenie 2 „Jak ja bym chciał”  

Instrukcja  

Wychowankowie po kolei mówią, jaka forma zatrudnienia wydaje im się w tym momencie 

najbliższa/najbardziej atrakcyjna i dlaczego. 

 

 

Zajęcia 8 

 

„Rozmowa kwalifikacyjna” 

 

Materiały:  

• arkusze papieru (4–6), tablica, 

• grube mazaki, taśma klejąca,  

 

Przebieg zajęć:  

• Wprowadzenie do tematyki zajęć. 

• Ćwiczenie 1. – „Co wiem o procesie rekrutacyjnym”. 

• Metody i techniki rekrutacyjne – mini wykład. 

• Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 

– mini wykład i prezentacja narzędzi pomocniczych. 

• Ćwiczenie 2. – „Warto mnie zatrudnić, bo ...”. 

• Jak się dobrze zaprezentować? – burza mózgów. 

• Ćwiczenie 3. – „Rozmowa rekrutacyjna”. 

• Ćwiczenie 4. – „Rozmowa wstępna z potencjalnym pracodawcą „(nagrana i odtworzona do 

omówienia na forum grupy) 

• Podsumowanie. 
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Zajęcia 9 

Część praktyczna: 

Wizyta w Urzędzie Pracy w Ostrołęce- rozmowa z pracownikiem Urzędu Pracy: 

 - zapoznanie z tablicą ogłoszeń 

 - informacją o ofertach pracy 

 - aktualne dofinansowania do projektów, starze 

 

 

 

 

 

 


