
SAMOZATRUDNIENIE
 

PLAN LEKCJI 3

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Założenie nowej działalności gospodarczej przez migrantkę wiąże się z pewnymi
wyzwaniami. Należą do nich:

- Brak znajomości lokalnego rynku
- Brak znajomości lokalnych wymogów prawnych
- Trudności z uzyskaniem dofinansowania
- Wyzwania językowe i kulturowe

Handout 3.1
- Odkrywanie swoich umiejętności. Rozwiązywanie problemów, kreatywność,
planowanie i tworzenie sieci kontaktów to ważne umiejętności biznesowe, z
których na co dzień się korzysta.

CELE PLANU LEKCJI:

Wywołanie dyskusji na temat zakładania
małych przedsiębiorstw.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Umiejętności w zakresie
poszukiwania możliwości
samozatrudnienia.
Generowanie pomysłów w
oparciu o umiejętności i
zainteresowania kursantki

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 1 godzina

POTRZEBNE MATERIAŁY:  
- Handout 3.1
- Handout 3.2



Uprawa warzyw
Gotowanie
Taniec
Naprawianie maszyn
Szycie

zacznij od określenia limitu czasu
nie ma czegoś takiego jak zły pomysł
generuj mnóstwo pomysłów - ich jakość w tym momencie nie ma znaczenia

W handoucie handout 3.1 pokazano kilka sposobów, w jakie wykorzystujesz te
umiejętności. Czy przychodzą wam na myśl jakieś inne sposoby ich
wykorzystania? Rozdaj stronę 2 handoutu i poproś kursantki, aby dodały kilka
własnych pomysłów.

- Poproś kursantki o wzięcie udziału w quizie oceniającym ich umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości.

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

Handout 3.2
- Co jest Twoją pasją?

Twoje zainteresowania i hobby mogą być źródłem pomysłów na nowy biznes

- Burza mózgów
Burza mózgów może pomóc "wstrząsnąć" nowymi pomysłami. Dzięki niej możesz
wpaść na pomysły, które na początku mogą wydawać się szalone, ale to pozwoli
Ci stworzyć oryginalny pomysł - kreatywne rozwiązanie problemu.

Przeprowadzając burzę mózgów miej na uwadze następujące kwestie:

I pamiętaj, że im bardziej szalony pomysł, tym jest on lepszy!

Rozdaj stronę 1 handout 3.2 i poproś kursantki o przeprowadzenie burzy mózgów.
Przeznacz 15 minut na wykonanie ćwiczenia.

- Dowiedz się czegoś o sobie!
Rozdaj stronę 2 handout 3.2 i poproś kursantki, aby dowiedziały się czegoś o
sobie. Przeznacz 15 minut na to zadanie.
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ZAŁĄCZNIK
- Załącznik 3.1
- Załącznik 3.2


