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PLAN DE LECȚIE 3

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Lansarea unei afaceri în calitate de femeie migrantă aduce provocări specifice.
Printre acestea se numără:

- Lipsa de familiaritate cu piața locală
- Neîndeplinirea cerințelor legale locale
- Dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare 
- Provocări legate de limbă și cultură

Handout 3.1
- Explorarea abilităților dumneavoastră. Rezolvarea problemelor, creativitatea,
planificarea și networking-ul sunt toate abilități importante pe care le folosiți
zilnic în afaceri.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Să stimuleze conversația în jurul lansării
unei mici afaceri.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Abilități de explorare a
oportunităților de lucru pe
cont propriu
Generarea de idei bazate pe
abilitățile și interesele
cursantului 

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATĂ: 1 oră

MATERIALE NECESARE:  
- Handout 3.1
- Handout 3.2



Cultivarea legumelor
Gătitul
Dansul
Repararea mașinăriilor
Cusutul

începeți cu o limită de timp
nu există idei rele
generați o mulțime de idei – calitatea lor în acest punct nu contează 

Handout 3.1 vă propune câteva moduri în care puteți folosiți aceste abilități. Vă
puteți gândi la alte utilizări ale lor? Distribuiți pagina 2 în rândul cursanților și
rugați-i să adauge câteva idei.

-  Rugați cursanții să participe la un test pentru a-și evalua abilitățile
antreprenoriale.

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

Handout 3.2
- Ce vă pasionează?

Interesele și hobby-urile dumneavoastră vă pot da idei pentru o nouă afacere.

- Brainstorming
Brainstorming-ul poate ajuta la generarea unor noi idei. Vă permite să veniți cu
propuneri care la început pot părea nerealiste, dar care vă vor permite să puneți în
practică o idee originală - o soluție creativă la o problemă.

Atunci când faceți brainstorming nu pierdeți din vedere:

ȘI țineți minte: cu cât ideea este mai originală, cu atât mai bine!

Distribuiți pagina 1 din handout 3.2 și rugați cursantul să facă brainstorming.
Alocați 15 minute pentru această activitate.

- Aflați mai multe lucruri despre dumneavoastră!
Distribuiți pagina 2 din handout 3.2 și rugați cursantul să exploreze informații
despre el însuși. Alocați 15 minute pentru această activitate.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

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

HANDOUT-URI
- Handout 3.1
- Handout 3.2


