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Dowiecie się co oznacza przedsiębiorczość.

Czy jest to „coś” co można ćwiczyć?

Poznacie lepiej siebie, swoje super moce i kompetencje
oraz wiele więcej…

Co dzisiaj osiągniemy?

Jeżeli zobaczysz na slajdzie taki kształt, 

jest to pytanie na które odpowiedź zapisz proszę na kartce!

Lekcja 1 

Temat: Przedsiębiorczość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Według Ciebie - Kim jest Przedsiębiorca?

1a. Jakie słowa najlepiej opisują przedsiębiorcę?  

Zapisz chmurę słów. NIE ma tutaj złych odpowiedzi ☺.

[2 min]
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Poznajmy się!
Oto moje super moce

Poznajmy się!
Pasja to Twoja super moc! Znasz swoją?

2. Moją pasją / super mocą jest…

[1 min]
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Super moce w naszym świecie można określić mianem kompetencji 

Dzielimy je na:

Kompetencje miękkie / twarde

Kompetencje
miękkie

Kompetencje
twarde

• Umiejętności osobiste (np. radzenie sobie ze stresem)

• Umiejętności interpersonalne (np. motywowanie innych)

• Umiejętności uniwersalne

• Przydatne w każdym zawodzie

• Pomagają współpracować z innymi

• Trudne do zweryfikowania, podlegają subiektywnej ocenie

FAKT - Można je rozwijać oraz nad nimi pracować! 

Kompetencje miękkie
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• Komunikatywność

• Kreatywność

• Elastyczność

• Umiejętność pracy w zespole

• Samodzielność

• Wysoka kultura osobista

• Samodyscyplina

• Asertywność

• Odporność na stres

• Dobra organizacja pracy

• Dynamizm działania

• …

• Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-czy-
kompetencje-miekkie-sa-kluczem-do-sukcesu

Kompetencje miękkie

3. Wśród moich kompetencji miękkich najbardziej doceniam…

4. Kompetencja miękka nad którą chciałbym pracować to…

• Wiedza merytoryczna z danej dziedziny

• Umiejętności specjalistyczne

• Łatwo je zweryfikować, zmierzyć i ocenić

• Zazwyczaj są związane z konkretnym zawodem

• Pomagają dobrze wykonywać swoją pracę

Kompetencje twarde
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Kompetencje twarde

5. Wśród moich kompetencji twardych najbardziej cenię…

6. Kompetencja twarda, którą chciałbym posiadać to…

• Znajomość języków obcych

• Wiedza specjalistyczna (naprawa samochodów)

• Umiejętność obsługi programów komputerowych

• Umiejętność organizacji przyjęć weselnych, tworzenia 

dekoracji, planowania uroczystości,

• Tworzenie plakatów, haseł reklamowych, stron 

internetowych

• …

Kim można być w biznesie?

Specjalistą
Osoba z ogromną 
wiedzą w pewnej 

dziedzinie

Managerem
Osoba odpowiedzialna 

za zarządzanie 
organizacją lub/i 

grupą ludzi

Przedsiębiorcą*
Osoba, która skacząc z klifu 

buduje samolot w locie
Synonimy: czarodziej, magik
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Przedsiębiorca / Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorca
Osoba prowadząca 

działalność gospodarczą.

Osoba często wykazująca się 
ponadprzeciętnymi kompetencjami 

miękkimi / twardymi.

Przedsiębiorstwo
Istotą działalności przedsiębiorstwa jest 
produkcja dóbr lub świadczenie usług. 

Najczęściej definiowanym celem działalności 
przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez 

zaspokajanie potrzeb konsumentów.

7. Gdybym miał/a założyć firmę, zajmowałaby się…

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorca

Przedsiębiorstwo

Przywódczość

Zrównoważone 

zachowanie

Solidność
Otwartość

Towarzyskość

Aktywność

Optymizm
Spokój

Kierowanie

Kontrolowanie

Nadzorowanie

Podejmowanie 

decyzji i ryzyka
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Jak zostać Przedsiębiorcą?

Po pierwsze - Działaj!
Szkoła 
• Weź udział w zajęcia dodatkowych

• Zapisz się do wolontariatu 

• Ucz się najlepiej jak potrafisz

• Poznaj wspaniałych ludzi

Studia
• Aplikuj do koła naukowego 

lub/i organizacji studenckiej 

• Poznaj wspaniałych ludzi

Praca
• Poprowadź swój własny projekt

• Rozwijaj się w tym co robisz biorąc udział w szkoleniach i konferencjach 
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8. W mojej szkole mogę wziąć udział z dodatkowych zajęć z…

Działaj! Ale jak?

1. Określ swój cel

S – Specific - Zrozumiały i jasny

M – Measurable - Mierzalny

A – Achievable – Ambitny, ale do osiągnięcia

R – Relevant - Posiadający wartość

T – Time-bound – Posiadający horyzont czasowy

2. Zapisz go

3. Opowiadaj o nim

4.
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9. 

Zapisz na kartce jedną rzecz, która przyczyni się do 

Twojego rozwoju (kompetencji miękkich / twardych). 

Zrealizuj pierwszy krok w przeciągu najbliższych 7 dni

Jak zostać Przedsiębiorcą?

Po drugie - Rozwijaj się i wyciągaj wnioski

Dodatkowe zajęcia 
pozwoliły mi odkryć moją 
pasję do fotografii i grafiki 

Wolontariat 
uświadomił mi, że warto 
pomagać i być dobrym dla 
innych

Koło naukowe 
nauczyło mnie zarządzania 
projektami oraz zespołem 
30 wspaniałych osób
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Jak zostać Przedsiębiorcą?

Po drugie - Rozwijaj się i wyciągaj wnioski

Koordynowanie dużych 

projektów 
nauczyło mnie, że jeżeli 

chcesz osiągnąć wielki 

sukces potrzebujesz 

WSPANIAŁEGO ZESPOŁU

Jak zostać Przedsiębiorcą?

Po trzecie – Bądź konsekwentny

Koordynowanie dużych 

projektów 
nauczyło mnie, że jeżeli 

chcesz osiągnąć wielki 

sukces potrzebujesz 

WSPANIAŁEGO ZESPOŁU
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Jak zostać Przedsiębiorcą?

Rozwijaj się i wyciągaj wnioski

Określ co jest dla Ciebie miarą sukcesu

Nudniej

Zarobki

Stanowisko

Sława

Pozycja

Ciekawiej

Szczęście

Zadowolenie

Rozwój

Wpływ na otoczenie

To czerwone to moja miara sukcesu ;)

10. Moją miarą sukcesu w życiu jest…
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Według Ciebie - Kim jest Przedsiębiorca?

1b. Jakie cechy / umiejętności / kompetencje według Ciebie powinien posiadać 

przedsiębiorca?  Zapisz chmurę słów. NIE ma tutaj złych odpowiedzi ☺

Dziękuję za uwagę ;)
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