T: Rynek pracy (str.178-180)

21 maja 2020 r

Dzisiaj zaczynamy nowy dział, którego głównym zagadnieniem jest praca.
Na początek powiemy sobie co to jest rynek pracy, kto na nim występuje i kiedy znajduje
się w nierównowadze.
Dla przypomnienia: Elementami rynku są:
- popyt (zgłaszany przez tych, którzy chcą kupić)
- podaż (zgłaszana przez tych, którzy chcą sprzedać)
- cena
Teraz zastanów się:
 Co jest towarem na rynku pracy?
 Kto chce ten „towar” kupić, a kto chce sprzedać?
 Jak nazywa się cena, za którą ten towar się sprzedaje?
Mam nadzieję, że odpowiedziałeś następująco: Towar na rynku pracy to PRACA ludzi (czyli ich siły
fizyczne, umiejętności), którą SPRZEDAJĄ pracownicy w firmach, które KUPUJĄ ten towar, płacąc za
pracę cenę, czyli WYNAGRODZENIE




Tak, po stronie popytu na rynku pracy stają FIRMY, które kupują pracę,
po stronie podaży PRACOWNICY, którzy sprzedają pracę,
a ceną za pracę jest WYNAGRODZENIE.

Ćwieczenie 1.
Przeczytaj zdania i zdecyduj, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz odpodwiednio –
Prawda lub Fałsz.
____ Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wielkość popytu i podaży pracy jest płaca.
____ Wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta popyt na pracę
____ Im niższe wynagrodzenie, tym mniejsza jest podaż pracy
____ wraz ze wzrostem wynagrodzenia maleje popyt na pracę, a jednocześnie rośnie jej podaż.
Ludzie mają różne motywy podejmowania pracy. Na stronie 178 opisano w podręczniku, że są to:
 Bodźce wewnętrzene
 Bodźce zewnętrzne
Ćwiczenie 2.
Poniżej wymieniłam kilka czynników. Przeczytaj je i wskaż, które z nich uważasz za motywy podejmowania pracy,
czyli przyczyny aktywności zawodowej ludzi. Postaw przy nich znak X.
____ chęć zarobienia pieniędzy
____ robienie w życiu czegoś interesującego, rozwijanie własnych pasji
____ presja społeczna – wstyd bycia bezrobotnym
____ chęć uchronienia się przed bezrobociem, nawet jak się ma oszczędności
____ potrzeba uznania, władzy, prestiżu
____ wymóg prawny wynikający kodeksu pracy, zobowiązujący ludzi do pracy

____ presja rodziny, która nie toleruje osoby bezrobotnej w domu
____ ideały, czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości
____ potrzeba osiągnięć, samorealizacji, rozwijania własnych pasji

Zastanów się, który z powyższych motywów jest wg Ciebie najważniejszy – uzasadnij swój wybór.
Najważniejszą motywacją do pracy jest wg mnie ………………………………………………………………………………………………
ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rynek pracy bardzo rzadko jest w równowadze, czyli w takiej sytuacji gdy wszyscy, którzy tą pracę
znajdują. Dlatego najczęściej rynek pracy jest w nierónowadze, czyli jest zbyt dużo chętnych do pracy
albo zbyt mało kandydatów do pracy.
Pomyśl, co się stało z liczbą pracującyc w ostatnich tygodniach w Polsce w wyniku pandemii koronawirusa, gdy
wprowadzono zakaz funkcjonowania firm w wybranych branżach? Tak, ludzi stracili pracę, czyli na rynku pracy
pojawiła się większa liczba bezrobotnych.
Na stronie 180 opisano przyczyny nierównowagi na rynku pracy. Przeczytaj je i wykonaj ćwiczenie.
Ćwiczenie 2.
Połącz w pary pojęcie przyczyny nierównowagi na rynku pracy z jego wyjaśnieniem.

Przyczyna
Różnice strukturalne

Sezonowość ofert pracy

Wyjaśnienie
Wynikają m.in. z likwidacji zakładów pracy,
unowocześnianiem technologii produkcji

Związane z bezrobociem w określonych branżach
gospodarki, np. wśród górników

Sytuacja gospodarcza

Związana z okresami roku, kiedy można prowadzić daną
działalność gospodarczą

Zwolnienia grupowe

Jeśli spada popyt na dane produkty w wyniku recesji, to
firmy ograniczając produkcję zwalniają pracowników

T: Sposoby poszukiwania pracy (str.181 - 183)

21 maja 2020 r.

Myślę, że doskonale wiesz jak wygląda poszukiwanie zatrudnienia. Porozmawiaj na ten temat ze
swoimi najbliższymi, w jaki sposób oni znajdowali pracę.
Na stronie 183 mamy opisane 4 spososby poszukiwania pracy:





Media – ogłoszenie w tv, internecie, prasie
Znajomi – informacja od znajomych o wolnych miejscach pracy
Urząd pracy – pośredniczą między firmami poszukującymi pracownika, a bezrobotnymi
szukajacymi pracy
Bezpośredni kontakt z pracodawcą – bezpośrednia rozmowa z właścicielami firmy

Ćwiczenie
Twoim zadaniem, jest przejrzeć oferty pracy w gazetach czy w internecie. Wybierz dwie oferty pracy
i wklej poniżej screeny lub zdjęcia tych ogłoszeń.
Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

