
CUM SĂ FACEȚI FAȚĂ
PRIMEI ZILE LA LOCUL DE

MUNCĂ

PLAN DE LECȚIE 

Ce ar fi esențial pentru dumneavoastră să luați în ghiozdan?

Răspundeți la întrebări:

Contextul

Felicitări! Job-ul este al dumneavoastră. Ați trecut interviul și trebuie
să începeți de Luni la ora 8:00 și terminați la 16:00. Ați fost angajat să
lucrați ca și recepționer. Job-ul dvs. este să răspundeți la telefon și să
primiți persoanele care vin la dumneavoastră pentru informații. Luni
este prima zi de lucru și știți doar când veniți la muncă și când trebuie
să plecați, dar nimic altceva. Încercați să obțineți mai multe
informații.

1.
a) Apă, un pix și un carnețel.
b) Machiaj, un lanțisor și o brățară.
c) O tabletă.
d) Toate cele de mai sus.

  2.Cum ați merge la muncă, dacă ar fi la 15 minute de casa
dumneavoastră?
a) Pe jos, deoarece 15 minute nu este mult.
b) Cu mașina, deoarece sunt sigur că aș găsi un loc de parcare lângă
muncă.
c) Cu autobuzul, deoarece stația este aproape de casa mea și mă
lasă aproape de muncă. 
d) Oricare din cele de mai sus.

  3.V-ați lua mâncare la muncă?
a) Da, deoarece aș mânca cu colegii mei și aș stabili o relație mai
bună cu ei.
b) Nu, deoarece prefer să mănânc ceva rapid afară.
c) S-ar putea să iau mâncare cu mine într-o zi.
d) Niciuna din cele de mai sus.

  4.Ce haine a-ți purta?
a) În prima zi de muncă aș purta ceva simplu ca să văd cum se
îmbracă ceilalți, iar apoi m-aș îmbrăca corespunzator.
b) Un trening.
c) O să port pijamale.
d) Niciuna din cele de mai sus.



  5.Ce întrebări a-ți pune în prima zi?
a) Ce ar trebui să fac?
b) Câți bani voi lua?
c) Am timp liber?
d) A și C sunt corecte.

  6.Ce strategii a-ți urma pentru a învăța numele colegilor?
a) Aș face o listă cu numele lor și caracteristicile specifice fiecăruia.
b) Aș desena un cadran cu locurile unde stau aceștia și numele lor.
c) Nu aș face nimic.
d) A sau B.


