
Самостоятелна заетост
ПЛАН НА УРОК 3

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Стартирането на нов бизнес като жена мигрант носи специфични предизвикателства. 
Те включват: 
- Непознаване на местния пазар; 
- Липса на местни законови изисквания; 
- Трудности при достъпа до финансиране;
- Езикови и културни бариери.

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА
Продължителност – 1 час
Необходими материали:
- Приложение 3.1
- Приложение 3.2

Стимулиране на разговор около
стартирането на малък бизнес.

- Умения за проучване на
възможности за самостоятелна
заетост. 
- Генериране на идеи, базирани на
уменията и интересите на учащия.



Приложение 3.1

-    Изследване на Вашите умения. Решаването на проблеми,
креативността, планирането и работата в екип са важни бизнес умения,
които се използват ежедневно.
Приложение 3.1 показва няколко начина, чрез които да използвате тези
умения. Сещате ли се за други начини да ги използвате? Раздайте
страница 2 и помолете участниците да добавят някои от собствените си
идеи.  
-Накарайте учащите да попълнят следния тест, за да оценят своите
предприемачески умения.
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-
assessments/self-assessment-test-your- entrepreneurial-potential

Приложение 3.2

-   Какво е Вашето хоби?

o   Отглеждане на зеленчуци

o   Кулинарство

o   Танци

o   Поправяне на различни машини

o   Шиене

Вашите интереси и хобита могат да Ви дадат добри идеи за започване на
нов бизнес. 

-    Брейнсторминг

          Брейнстормингът може да помогне за „откриване“ на нови идеи.
Позволява Ви да измислите идеи, които на пръв поглед може да звучат
налудничаво, но ще позволят да създадете оригинална идея – творческо
решение на проблем.

http://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/self-assessment-test-your-


БИБЛИОГРАФИЯ И ПРЕПРАТКИ

Запомнете:

-  Започнете с точен времеви лимит
-  Няма лоши идеи
- Генерирайте множество идеи – качеството на идеите в този
момент няма значение И ПОМНЕТЕ, колкото по-нестандартна е
идеята, толкова по-добра е тя!
Учениците обмислят някои идеи. Оставете 15 минути за тази
дейност.

Раздайте страница 1 от приложение 3.2 и накарайте учащите да
измислят някои идеи. Оставете 15 минути за дейността.

-    Разберете повече себе си!
Раздайте страница 2 от приложение 3.2 и накарайте учащите да
изследват себе си. Оставете 15 минути за дейността.

- www.eteproject.eu 
- https://throughenterprise.eu/ 
- https://www.trendhunter.com 
- www.SocialBusiness.org

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3.1
Приложение 3.2


