
JAK PORADZIĆ SOBIE
PIERWSZEGO DNIA 

W PRACY

ZAŁĄCZNIK 8 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Odpowiedz na poniższe pytania:

Kontekst
Gratulacje!!! Praca jest twoja. Przeszłaś rozmowę kwalifikacyjną.
Masz rozpocząć pracę w poniedziałek o 8:00 rano i skończyć ją o
16:00. Zostałaś zatrudniona do pracy w stowarzyszeniu jako
recepcjonistka. Twoja praca opiera się w szczególności na odbieraniu
telefonów i przyjmowaniu ludzi, którzy przychodzą do Ciebie w
poszukiwaniu informacji. Poniedziałek to Twój pierwszy dzień i wiesz
tylko, o której godzinie musisz przyjść i wyjść, ale nie wiesz nic więcej.
Postaraj się zebrać odpowiednie informacje, aby dobrze wypaść
pierwszego dnia w pracy. 

1.    Co koniecznie spakowałabyś do swojego plecaka?
a)    Wodę, długopis i zeszyt. 
b)    Kosmetyki do makijażu, naszyjnik i bransoletkę.
c)    Farby i tablet.
d)    Wszystkie powyższe.

2. W jaki sposób udałabyś się do pracy, gdyby była ona oddalona od
Twojego domu o 15 minut drogi?
a)    Pieszo, bo piętnaście minut to przecież tyle co nic.
b)  Samochodem, bo na pewno szybko znalazłbym jakieś wolne
miejsce parkingowe w pobliżu pracy.
c)   Autobusem, bo przystanek jest blisko mojego domu i wysiadam
blisko pracy.
d)    Wszystkie powyższe.

3. Czy wzięłabyś jedzenie do spożycia w pracy?
a)   Tak, bo jedząc z kolegami i koleżankami mogę nawiązać pierwsze
relacje społeczne.
b)    Nie, ponieważ wolę zjeść coś na szybko poza miejscem pracy.
c)     Kiedyś może zabiorę ze sobą jedzenie.
d)    Żadne z powyższych.



4. Co byś założyła?
a) Pierwszego dnia założyłabym coś zasadniczego, żeby móc
zobaczyć jak inni się ubierają, żeby potem w kolejne dni ubrać się
podobnie.
b) Dres.
c) Założę piżamę.
d) Żadne z powyższych.

5. Jakie pytania zadałabyś pierwszego dnia?
a) Czym mam się zająć?
b) Ile wyniesie moje wynagrodzenie?
c)Czy mam czas wolny?
d) Odpowiedzi A i C są poprawne.

6. Jakie strategie zastosowałabyś, żeby nauczyć się imion swoich
współpracowników?
a) Zrobiłabym listę z ich imionami i cechami charakterystycznych.
b) Narysowałbym miejsca, w których siedzą i zapisała przy nich ich
imiona.
c)Nie robiłabym nic.
d) Odpowiedź A lub B.



ODPOWIEDZI

1 - A
2 - D
3 - A
4 - A
5 - D
6 - D


