
Oczy Szeroko Otwarte - projekt warsztatów dydaktycznych dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej 
Działanie finansowane w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

Scenariusz warsztatów

Praca 
i zatrudnienie



Czas zajęć : 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Ogólny cel zajęć: 
Celem zajęć jest zaprezentowanie pojęcia zatrudnienia oraz pracy. 
Szczególnie istotnym elementem warsztatów jest przedstawienie 
definicji pracy oraz zatrudnienia, ich rozróżnienia oraz wskazania 
przykładów. Poruszone też zostaną takie aspekty jak bezrobocie, 
wolontariat, praca na czarno, szara strefa.

Cele szczegółowe: 
Realizacja szczegółowych celów rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach 
(1) Wiedza; (2) Umiejętności; (3) Kompetencje społeczne.
Uczeń:
• wie jak można zdefiniować pracę i zatrudnienie,
• wie czym się charakteryzuje,
• wie dlaczego to zjawisko jest ważne dla życia społecznego,
• wie kto i w jaki sposób określa warunki pracy,
• rozumie czym jest wolontariat, praktyki i staż, 
• potrafi zdefiniować zjawisko szarej strefy oraz bezrobocia,
• rozumie czym jest rekrutacja i co to są dokumenty rekrutacyjne. 

Uczeń: 
• potrafi zinterpretować i przełożyć na znane mu sytuacje reguły pracy
    i zatrudnienia, 
• umie wskazać reguły zatrudnienia (np. odpłatność, przestrzeganie  
    godzin pracy, zakaz pracy małoletnich), 
• umie odróżnić różne formy zatrudnienia. 
• potrafi właściwie zredagować CV.

• umiejętność pracy w grupie, 
• umiejętność udziału w dyskusji (argumentowanie itp.)
•  umiejętność budowania wielowymiarowej mapy analizowanego 
    zagadnienia.

mini wykład, praca w grupach, dyskusja ogólna 
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Wiedza:

 
 
 
 

Umiejętności:

 
 
  

Kompetencje społeczne:

 
  

Stosowane metody dydaktyczne:  

1



1. Wprowadzenie (7 minut)
Pojęcie pracy i zatrudnienia w ujęciu ekonomicznym oraz potocznym. 
Rodzaje zatrudnienia. Jakie są reguły zatrudnienia i co reguluje prawo pracy?
Czym jest bezrobocie? W jakim wieku można zacząć pracę? 
Czym jest szara strefa? Co oznacza wolontariat? (10 minut)
  

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego 
dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działal-
ność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez 
niego celu; 

Poprzez działalność pracy człowiek tworzy wartość ekonomiczną w postaci 
towarów lub usług. W pracy mogą być też zastosowane czynności lub 
właściwości zwierząt, maszyn, narzędzi i materiałów.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, 
świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca 
poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wyna-
grodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządo-
wych, az także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 
społecznych. Instytucje 

te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Kodeks Pracy to zbiór przepisów regulujących rodzaje i sposoby zatrud-
nienia. Wyszczególnione są tam rodzaje umów między pracownikami 
a pracodawcami, warunki pracy i wynagrodzenia, urlopy oraz okresy 
wypowiedzenia i inne regulacje niezbędne do zapewnienia praw pracow-
nika i pracodawcy.

Kodeks Pracy wyraźnie określa obowiązywanie zasady równości praw 
pracowniczych, a więc tego, że osoby na podobnym stanowisku – bez 
względu na płeć czy kraj pochodzenia - powinny zarabiać tyle samo. 

W przepisach określony jest również wiek w jakim można podjąć pracę. 
Do tej pory było to 16 lat, jednak aktualizacja Kodeksu z 2018 roku zakła-
da, że pracę może podjąć już osoba, która ukończyła 18 rok życia. Taki 
pracownik – nazywany młodocianym – pracuje jednak na określonych 
warunkach, a jego podstawowym zadaniem jest nauka zawodu.

Przebieg zajęć:
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2. Burza mózgów: 
Każdy z uczestników otrzymuje kartki samoprzylepne. Uczniowie poproszeni są o 
podanie swobodnych skojarzeń ze słowem „praca”. Każdy z uczestników może 
napisać kilka skojarzeń. Następnie odpowiedzi – po wstępnej analizie – przyklejamy 
na tablicy. 
Staramy się osobno grupować hasła kojarzące się ze stosunkiem pracy sensu stric-
to, a osobno te związane z pracą na podstawie umów cywilnoprawnych, czy czyn-
nościami, które w ogóle pracą nie są (wolontariat, wzajemna pomoc w rodzinie,). 
Rozróżnienia wymagają również skojarzenia pozytywne, neutralne oraz te o zabar-
wieniu negatywnym (np. nuda, obowiązek).

Rodzaje umów o pracę. Na podstawie jakich umów można wykonywać pracę?

Umowa o dzieło (art. 627 i nast. kodeksu cywilnego). Umowa o dzieło 
zgodnie z art. 627 k.c. jest typową umową rezultatu, umową odpłatną 
i dwustronnie zobowiązującą. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest 
określenie w umowie, jakie dzieło ma wykonać przyjmujący zamówienie.

 Dzieło może mieć charakter materialny, np. stworzenie bazy danych, 
napisanie artykułu lub niematerialny, np. organizacja wycieczki.

 
Umowa zlecenia (art. 734 i nast. kodeksu cywilnego) Przedmiotem 

umowy zlecenia jest wykonanie, przez przyjmującego zlecenie, określonej 
czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz zleceniodawcy.

 Zleceniodawca zleca wykonanie określonych czynności, a zleceniobior-
ca wykonuje zlecenie. Umowa zlecenie może mieć charakter odpłatny lub 
nieodpłatny.

Umowa o pracę (kodeks pracy) Umowa o pracę daje pełen zakres praw 
wynikających z Kodeksu pracy. Przy tego typu umowie pracownik ma 
prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i zdrowotnego. 

W razie wypadku ubezpieczenie społeczne pokrywa koszty leczenia 
i rehabilitacji, a w razie utraty zdolności do pracy, daje prawo ubiegania się 
o rentę. 

 
Powyższe przykłady warto zilustrować np. na przykładzie organizacji 

wycieczki szkolnej. Jej organizacja może być zlecona jednorazowo, np. w opar-
ciu o umowę o dzieło. Wtedy przedmiotem umowy jest przygotowanie planu 
wycieczki oraz wyszukanie i zaproponowanie noclegów i transportu. 

Organizację takiego wyjazdu można również zlecić np. studentom Turystyki 
i wtedy organizują oni kompleksowo całe wydarzenie, a co więcej mogą to 
zrobić kilka razy. Wreszcie, szkoła może zatrudnić własnego pracownika na 
etat, którego głównym zadaniem będzie organizacja wyjazdów tego typu.

Przebieg zajęć: (c.d.)

3

Scenariusz warsztatów:  Praca i zatrudnienie



3. Praca grupowa - ułożenie puzzli z CV na podstawie zaprezentowanych przykładów. 
CV – to inaczej życiorys przedstawiony w formie odmiennej od biograficznej – informa-
cje są wymieniane w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami 
blokach tematycznych: dane personalne, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, 
doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp.).
Ze względu na przeznaczenie CV, na przykład według polskiego prawa dokument 
może zawierać (tak jak w innych dokumentach aplikacyjnych) klauzulę zawierającą 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 

Opracowanie merytoryczne CV:
• konieczne jest umiejętne podkreślenie swoich kompetencji i atutów, 
nie można jednak przeceniać swoich umiejętności i podawać nieprawdzi-
wych informacji,
• pracodawcę interesuje wykształcenie kandydata oraz jego doświadcze-
nie zawodowe. Jeśli takiego doświadczenia nie ma, warto podać informa-
cje o aktywności w kółkach naukowych i wolontariacie.  
• trzeba podawać daty, fakty, stanowiska,
• dobrze jest na końcu krótko wspomnieć o swoich zainteresowaniach,
• CV powinien towarzyszyć list motywacyjny, w którym opisane jest prośba 
o rozpatrzenie kandydatury na wybrane stanowisko i jej uzasadnienie. 
 

Zadanie:
W parach należy uporządkować poszczególne śródtytuły CV, a następnie w wybranej 
kolejności, nakleić je na kartkę papieru. Dodatkowo, uczniowie mogą uzupełnić doku-
ment, dorysowując zdjęcie i uzupełniając dane w dowolny sposób. 
Śródtytuły: Imię i Nazwisko, Doświadczenie, Wykształcenie, Osiągnięcia, Umiejętności, 
Znajomość Języków Obcych, Zainteresowania, Klauzula zawierająca zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych.

 

Pomoce dydaktyczne: 
• projektor do wyświetlana prezentacji multimedialnej, 
• kartki samoprzylepne, 
• flamastry, 
• opisy rodzajów umów, 
• przykłady CV, 
• klej, 
• nożyczki, 
• kredki.
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Przebieg zajęć: (c.d.)



Metodyka ćwiczeń 
Wykorzystana metoda to Odwrócona lekcja.  

 Uczniowie zostali podzielnie na 4 grupy, każda z grup przygotowywała pyta-
nia do eksperta. Uczniowie tworzyli pytania indywidulanie, a następnie pod-
czas rozmów z resztą grupy oraz moderatorem ustalali, które pytania są 
celowe.    
 Następnie wybierali spośród własnych pytań 2 najważniejsze, które zadawali 
ekspertowi podczas warsztatów. 
 
 Każda z grup miała własną sesję pytań zorganizowana w wyznaczonej do 
tego przestrzeni klasy. Ekspert odpowiadał na pytania po kolei. Po zadaniu 
wszystkich pytań następowała zmiana grupy i sesja pytań do eksperta rozpo-
czynała się od początku. 
 Koniec warsztatów stanowiło podsumowanie treści merytorycznej pytań 
i grupowanie obszarów zainteresowań uczniów.
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