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TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

 

Imię i nazwisko autora: Małgorzata Grzegorczyk  

 

Temat zajęć:. Agroturystyka – czy to biznes dla mnie? 

 

Wprowadzenie: 

Są to pierwsze zajęcia dla uczniów z modułu „Agroturystyka pomysłem na biznes”.  

Zajęcia te są ważne, ponieważ sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim jest bardzo 

niekorzystna. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę słuchaczy na aktualny rynek pracy, na rosnące 

zapotrzebowanie na usługi dla ludności, w tym usługi turystyki wiejskiej i agroturystyki.   

 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (uczeń): 

 przeanalizuje stopę bezrobocia w województwie świętokrzyskim i wyjaśni różnicę pomiędzy 

niektórymi powiatami; 

 wymieni trendy panujące na rynku pracy; 

 wyjaśni, czy warto inwestować w agroturystykę; 

 wymieni kilka cech charakteru, predyspozycji potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa 

agroturystycznego; 

 spróbuje podjąć decyzję, czy agrobiznes to biznes dla niego. 
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Metody i formy pracy:  

dyskusja, praca w grupach, miniwykład wizualizowany prezentacją multimedialną, analiza SWOT, 

drzewko decyzyjne 

 

Środki dydaktyczne:  

3 – 4 laptopy z połączeniem do Internetu, flipchard, laptop dla prowadzącego, rzutnik 

multimedialny, „ćwiartki” kartek w trzech kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym dla każdego 

uczestnika. 

 

Czas zajęć: 2 x 45 min.  

 

Przebieg zajęć: 

Województwo świętokrzyskie od wielu lat charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników 

bezrobocia w Polsce – 16,0 %. Przy czym występuje duże zróżnicowanie, w zależności od powiatu. 

Powiat buski – 9,2 %, skarżyski – 26,5 %, kielecki 19,7 %. Jakie mogą być tego przyczyny? 

(interpretacja Slajdu 2). 

Podczas interpretacji zauważymy, że mieszkańcy powiatu buskiego znajdują zatrudnienie głównie 

w sektorze usług – to powiat z miastami uzdrowiskowymi (Busko-Zdrój, Solec-Zdrój). 
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Podczas interpretacji zauważymy, że mieszkańcy powiatu buskiego znajdują zatrudnienie głównie 

w sektorze usług – to powiat z miastami uzdrowiskowymi (Busko-Zdrój, Solec-Zdrój).  

 

Zastanówmy się, co można zrobić, aby bezrobocie nie dotknęło młodych ludzi w przyszłości i  aby 

nie musieli emigrować za pracą. 

 

Ćwiczenie 1 – Trendy na rynku pracy a agroturystyka 

Dzielimy uczestników na grupy 3-4. osobowe. Na dużych kartkach wypisują trendy, które panują 

na rynku pracy. Prezentują swoją pracę na forum. Jeśli zachodzi potrzeba, uzupełniamy 

wypowiedzi (slajd 3).  
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Zastanawiamy się nad tymi trendami, które zdaniem uczestników są korzystne dla rozwoju 

agroturystyki.  

Czy agroturystyka wpisuje się w trendy na rynku pracy XXI wieku? Czy może być alternatywą dla 

bezrobocia? Czy może być sposobem na biznes? – dyskusja 

 

Agroturystyka stanowi istotny element aktywizacji zawodowej, zarówno rodzin rolniczych, jak 

i  innych mieszkańców wsi, zachęca do podejmowania przedsiębiorczości. W wielu państwach, 

agroturystyka postrzegana jest jako jedna z  ważniejszych gałęzi gospodarki. Ma ona swoje 

poczesne miejsce w ofercie turystycznej regionów, ma też ogromny potencjał możliwości. Ważne 

jest uruchomienie tych potencjalnych zasobów i  wsparcie inicjatyw mieszkańców również polskich 

wsi. 
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Oprócz wiedzy na temat prowadzenia agrogospodarstwa, w tym biznesie ważne są również pewne 

cechy charakteru, predyspozycje. Czy Wy je posiadacie?  

 

Ćwiczenie 2 - Biznes turystyczny – czy to dla mnie? 

Dzielimy uczestników na grupy 3-4 osobowe. Prosimy ich o wypisanie na dużych kartkach cech 

charakteru, umiejętności, predyspozycji oraz innych czynników potrzebnych do prowadzenia usług 

agroturystycznych (Załącznik 1) 

 

Na zakończenie ćwiczenia grupy przedstawiają rezultat swojej pracy. 

Można przedstawić kilka przygotowanych przez nas przykładów (slajd 4). 

 



 

 

6 

 

 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

Postawienie na jakość usług w agroturystyce jest bardzo ważnym czynnikiem jej rozwoju 

Z obserwacji wynika, że więcej turystów chętniej decyduje się na pobyt w gospodarstwach 

o  dobrej i sprawdzonej jakości, między innymi w rekomendowanych przez Polską Federację 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwach Gościnnych”.  

 

Ćwiczenie 3 – Próbujemy podjąć decyzję 

Nadal pracujemy w grupach. Uczestnicy dysponując dotychczasowymi, różnymi wiadomościami 

próbują podjąć decyzję, czy agrobiznes to dla nich szansa na biznes. W tym celu wypełniają 

drzewko decyzyjne (Załącznik 2). 

 

Podsumowanie 

W agroturystyce liczy się nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim podejście do gości. Będziemy 

mieć gościa w dzień i w nocy, przez kilka dni lub dwa tygodnie. Nie możemy pozwolić sobie na 

okazanie niezadowolenia czy grymas na twarzy, nawet po dniu ciężkiej pracy. Będziemy mieć do 

czynienia z gośćmi mniej lub bardziej uciążliwymi, ale wszyscy będą płacić i w zamian oczekiwać 

odpowiedniego standardu usług.  

Jeśli uważasz, że świadczenie usług jest czymś poniżającym, że to rodzaj wysługiwania się innym, 

nie rozpoczynaj biznesu turystycznego. 
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Ewaluacja zajęć:  

Prowadzący rozdaje każdemu słuchaczowi po 3 różnokolorowe kartki: zieloną, czerwoną i żółtą. Na 

zakończenie zajęć zadaje pytania ewaluacyjne i prosi, aby uczestnicy podnieśli w  górę kartkę 

w  zależności od rodzaju odpowiedzi. Zielona kartka oznacza: „wiem, potrafię dobrze, zgadzam 

się”, żółta: „Nie do końca wiem, nie do końca potrafię, nie do końca zgadzam się”, a  czerwona: 

„nie wiem, nie potrafię”. 

 

Literatura: 

http://www.stat.gov.pl/kielce 

http://www.witrynawiejska.org.pl 
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Załącznik 1 

Co sprzyja prowadzeniu agrobiznesu? 

Cechy charakteru Umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predyspozycje Inne czynniki 
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Załącznik 2 

Drzewko decyzyjne 
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Załącznik 3 – Prezentacja na płycie CD 

 

 

 


