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WPROWADZENIE 

 

Misją projektu „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi” jest wprowadzenie do programu 

nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce przedmiotów: podstawy 

przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce − innowacyjnych narzędzi dydaktycznych 

pozwalających na określenie mocnych i słabych stron ucznia w zakresie kompetencji 

przedsiębiorczych z jednoczesnym wskazaniem obszarów do rozwoju i automatycznym 

generowaniem programów szkoleń w tym obszarze. 

Wprowadzenie narzędzia do pomiaru 11 kompetencji przedsiębiorczych oraz dwóch gier 

dydaktycznych wzmacniających te kompetencje i będących praktyczną formą realizacji 

programu nauczania przedmiotów pozwala na rozwój potencjału ucznia, trafniejszy wybór 

dalszej drogi kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. 

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne są istotną pomocą w pracy nauczycieli i doradców 

zawodowych oraz czynnikiem podnoszącym znaczenie i rangę przedmiotów podstawy 

przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. 

Proponowane w Projekcie narzędzia dydaktyczne mają wpływać na kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych i zachowań etycznych ucznia w życiu osobistym i zawodowym, kształtować 

umiejętności komunikowania się, współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz 

rozwijać zainteresowanie prowadzeniem firmy i inwestowaniem w siebie. 

Cele szczegółowe projektu 

 Stworzenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych opartych na: 

− interaktywnym programie komputerowym do pomiaru kompetencji przedsiębiorczych 

uczniów z automatycznym generowaniem zindywidualizowanego planu nauczania, 

− dwóch grach dydaktycznych. 

 Opracowanie programów szkoleń i materiałów szkoleniowych na dwóch poziomach 

zaawansowania w ramach 11 kompetencji przedsiębiorczych. 

 Zbudowanie platformy edukacyjnej dla wymiany wiedzy i doświadczeń przez uczniów i 

nauczycieli. 

 Przeprowadzanie działań upowszechniających i włączających innowacyjne narzędzia 

dydaktyczne. 
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PROJEKT JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY A ZAŁOŻENIA NOWEJ 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W RAMACH 

PRZEDMIOTÓW PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

I EKONOMIA W PRAKTYCE 

 

Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym, życiu 

człowieka i systemie edukacji  

Powszechnie przyjmuje się, że przedsiębiorczość jest jednym z podstawowych czynników 

rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (gmin, powiatów, 

województw, kraju), a jej rozwój jest uważany za ważny czynnik wzrostu gospodarczego w 

krajach transformujących swoje gospodarki, szczególnie w Polsce. Jednocześnie należy zwrócić 

uwagę, że współczesne tendencje rozwoju cywilizacyjnego, prowadzące do kształtowania się 

społeczeństwa informacyjnego oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy, wymagają stałej 

modernizacji procesu dydaktycznego, w tym szczególnie kształcenia ekonomicznego, na 

wszystkich poziomach edukacyjnych, w celu przygotowania młodzieży do życia w dynamicznie 

zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Znaczenie tego przygotowania 

uwidoczniło się szczególnie w okresie trwającego od kilku lat kryzysu gospodarczego. Wiele 

osób zostało postawionych w sytuacji utraty pracy i konieczności znalezienia nowej. W 

warunkach spadku produkcji i ograniczania zatrudnienia okazało się, że dla wielu osób praca 

na „własny rachunek” staje się jedynym możliwym sposobem zapewnienia sobie godziwych 

środków do życia. Kluczową więc sprawą stała się kwestia zdolności do podjęcia 

samozatrudnienia. Taka zdolność do stworzenia i poprowadzenia własnego przedsiębiorstwa, 

szczególnie w trudnych warunkach recesji gospodarczej, nie wynika tylko z wrodzonych 

zdolności − jest także wynikiem kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz nabywania 

niezbędnych do tego umiejętności w toku edukacji szkolnej na wszystkich etapach rozwoju 

człowieka, od wczesnoszkolnego po uczelnię wyższą, a także w okresie aktywności zawodowej, 

a więc przez włączenie w proces tzw. kształcenia ustawicznego (Rachwał 2006, 2010; Dorocki, 

Kilar, Rachwał 2011). Przedsiębiorczość odgrywa zatem ogromną rolę także w życiu 

osobistym każdego człowieka. 

Powstaje jednak pytanie, o jakiej „przedsiębiorczości” mowa? Jak należy rozumieć postawę 

przedsiębiorczą na potrzeby edukacji szkolnej, szczególnie w sytuacji, gdy to pojęcie jest, jak 

się wydaje, polisemiczne i bardzo różnie rozumiane (Brzozowski 2007)? Już na początku należy 

wyraźnie podkreślić, że nie chodzi tu o wąskie ujęcie przedsiębiorczości, rozumianej często jako 

zdolność do założenia i poprowadzenia własnej firmy. W przeciwnym razie tworzylibyśmy 
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system edukacji tylko dla nielicznych uczniów, tj. tych, którzy będą chcieli założyć swoją firmę, 

a tacy przecież nie stanowią większości. W edukacji szkolnej chodzi o szersze rozumienie 

postawy przedsiębiorczej jako zespołu cech osobowych człowieka, takich jak: aktywność, 

wytrwałość, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, asertywność, pewność siebie i wiara we 

własne siły, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka oraz brania 

odpowiedzialności za siebie i innych, a także posiadane umiejętności, np. wyszukiwania i 

wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek, stawiania i realizowania wyznaczonych sobie 

celów przez wytyczanie własnej ścieżki kariery zawodowej, planowania i organizowania 

własnej pracy, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych, umiejętności z zakresu 

współpracy w zespole, skutecznej komunikacji interpersonalnej, panowania nad stresem itp. 

Cechy te pozwalają nie tylko dobrze prowadzić przedsiębiorstwo, tj. być dobrym przedsiębiorcą, 

ale także na aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, co umożliwia osiągniecie 

satysfakcji, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska. 

Człowiek przedsiębiorczy nie boi się trudności, podejmowania nowych, nieznanych zadań, nie 

załamuje się niepowodzeniami, jest niezależny i elastyczny, chętny do zdobywania wiedzy i 

nowych umiejętności, potrafi cieszyć się z sukcesów, jest otwarty na otoczenie, ma zdolność do 

empatii, jest gotowy do współpracy z innymi ludźmi i postępuje zgodnie z wartościami 

etycznymi (Rachwał 2005 a, b, 2006; Borowiec, Rachwał 2011). 

Taki punkt widzenia postawy przedsiębiorczej jest powszechnie przyjmowany przez wielu 

autorów. Warto tu przytoczyć choćby słowa D. Golemana (1999, s. 434): Skoro zmienia się 

gospodarka, zmieniają się również cechy potrzebne do przetrwania w niej, nie mówiąc już o 

odnoszeniu sukcesów. […] Nacisk ze strony konkurencji każe docenić ludzi, którzy potrafią się 

sami motywować do działania, wykazują inicjatywę, odczuwają wewnętrzną potrzebę 

prześcignięcia samych siebie i mają tyle optymizmu, że nie zniechęcają się niepowodzeniami i 

porażkami, lecz uporczywie kroczą naprzód. Tak rozumiana postawa przedsiębiorcza jest także 

zgodna z koncepcją przedsiębiorczości jako tzw. kompetencji kluczowej przyjętej w 

ramach europejskiego obszaru edukacyjnego. W świetle definicji przyjętej przez Komisję 

Europejską kompetencje określone jako „inicjatywność i przedsiębiorczość” oznaczają zdolność 

osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują kreatywność, innowacyjność i podejmowanie 

ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia 

zamierzonych celów. Stanowią wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym 

życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy, pomagając im uzyskać 

świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej 

konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o 

charakterze społecznym lub handlowym, lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować 

świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie (Kompetencje…, 2007). Uznanie 

przedsiębiorczości jako jednej z kompetencji kluczowych − obok takich kompetencji, 
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jak porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, 

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje 

informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i 

ekspresja kulturalna − świadczy o ogromnej roli, jaką przywiązuje się do kształtowania postaw 

przedsiębiorczych w krajach Unii Europejskiej.  

W tym miejscu warto podkreślić nadal powszechnie zauważany, zarówno przez pracodawców, 

jak i specjalistów od rynku pracy, brak dostatecznych kompetencji absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych do podjęcia pracy i samozatrudnienia, wynikający z niedostatecznego 

wyposażenia w wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem w świecie biznesu (Kurek, 

Rachwał 2010 a, Kurek, Rachwał, Szubert 2012). 

 

Reforma programowa i inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości 

W odpowiedzi na tę współczesną potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych i edukacji 

ekonomicznej społeczeństwa podejmuje się w Polsce i w wielu innych krajach, szereg inicjatyw 

zmierzających do podniesienia jakości kształcenia w tym zakresie. W Zakładzie 

Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie podjęto w 2004 roku organizację nowego cyklu metodycznych 

konferencji naukowych z udziałem instytucji edukacyjnych, biznesowych, doradców 

metodycznych i nauczycieli, głównie przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych i 

geografii. Konferencje te organizowane są corocznie, w połączeniu z ogólnopolskim Zjazdem 

Nauczycieli Przedsiębiorczości. W efekcie w ciągu kilku lat ukształtowała się szeroka, 

ogólnopolska platforma rzetelnej dyskusji nt. edukacji w zakresie przedsiębiorczości między 

sferą nauki, biznesu i praktyki szkolnej. Analizując wypowiedzi przedstawicieli środowiska 

szkolnego w dyskusjach konferencyjnych oraz poglądy autorów referatów i artykułów 

opublikowanych w serii „Przedsiębiorczość − Edukacja” (Zioło, Rachwał, red., 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012) widać duże i ciągle wzrastające zapotrzebowanie 

nauczycieli na nowe narzędzia dydaktyczne, które pomocne by były w podniesieniu 

poziomu i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Do jednej z takich 

cennych inicjatyw należy zaliczyć projekt „Jestem przedsiębiorczy”, zaproponowany przez 

Centrum Kompetencji − Grupę Szkoleniowo-Doradczą A. Gawrońska s.j. i partnerów, którego 

celem głównym jest stworzenie, przetestowanie oraz upowszechnienie i 

wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnych narzędzi wspomagających proces 

dydaktyczny w zakresie nauczania i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski, w ramach nauczania przedmiotów podstawy 
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przedsiębiorczości i nowego przedmiotu ekonomia w praktyce, który w wyniku reformy będzie 

wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych. Z dużym uznaniem należy więc ocenić działania 

tego typu instytucji, dążących do systematycznej modernizacji celów, treści i metod kształcenia 

w zakresie przedsiębiorczości oraz zaproponowania nowych narzędzi dydaktycznych, co w 

ostatnich latach możliwe jest głównie dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 

Znalazło to również potwierdzenie na konferencji w Krakowie w 2011 roku i na warsztatach w 

2012 roku − zaprezentowany projekt „Jestem przedsiębiorczy” spotkał się z dużym 

zainteresowaniem i przychylnym odbiorem ze strony zarówno nauczycieli, jak i specjalistów z 

zakresu przedsiębiorczości. 

 

Miejsce przedsiębiorczości w edukacji szkolnej w świetle nowej podstawy 

programowej 

Wyrazem chęci modernizacji kształcenia w zakresie przedsiębiorczości jest także zmiana 

podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przygotowana przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i wprowadzona stosownym rozporządzeniem w grudniu 

2008 roku (Rozporządzenie…, 2008). Kwestia reformy programowej edukacji ekonomicznej i 

dobrego przygotowania młodzieży do życia zawodowego w nowych realiach gospodarczych jest 

przedmiotem szczególnego zainteresowania także w innych krajach europejskich (por. Kurek, 

Rachwał 2010 a, b), gdzie podjęto prace nad zreformowaniem systemów edukacji w tak sposób, 

by sprzyjały kształtowaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością. 

W wyniku analizy nowej podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości nasuwają się 

pewne uwagi dotyczące założeń ogólnych i miejsca przedsiębiorczości w edukacji szkolnej, a 

także układu treści (tzw. zakładanych efektów kształcenia). Już wstępna analiza nowej 

podstawy wskazuje, że chociaż jest ona milowym krokiem naprzód w porównaniu z dotychczas 

obowiązującą podstawą programową i wcześniejszymi propozycjami zmian (Górz, Rachwał 

2006), to jednak w niewielkim stopniu autorzy podstawy wykorzystali współczesną literaturę 

przedmiotu w zakresie metodyki nauczania podstaw przedsiębiorczości, która jest już bardzo 

bogata i obejmuje wiele znaczących pozycji, mimo stosunkowo krótkiego okresu czasu od 

wprowadzenia tego przedmiotu do kształcenia ogólnego, obowiązującego wszystkich uczniów. 

Zostało to szczegółowo opisane we wcześniejszej pracy autora (Rachwał 2009). W tym miejscu 

warto jednak wspomnieć o podstawowych założeniach tej reformy w kontekście miejsca 

przedsiębiorczości w systemie edukacji. 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych, jak powszechnie wiadomo, 

obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013. Jednak w świetle nowej podstawy programowej 

edukacja w zakresie przedsiębiorczości rozpoczęła się już w gimnazjum (chociaż odbywa się to 
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nie w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale wiedzy o społeczeństwie). Zadaniem 

tych szkół jest dostarczenie elementarnej wiedzy ekonomicznej, rozwijanie ducha 

przedsiębiorczości, rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności 

zawodowej i gospodarczej. 

Niewątpliwą zaletą zmian wprowadzanych przez MEN jest zmiana układu podstawy 

programowej, w której dotychczas obowiązujące cele edukacyjne, zadania szkoły, treści 

nauczania i osiągnięcia zostały zastąpione przez określenie „celów kształcenia – wymagań 

ogólnych” i „treści nauczania – wymagań szczegółowych” oraz formułowanie wymagań w 

„języku efektów kształcenia”. Na szczególną uwagę i pochwałę zasługuje takie właśnie 

podejście, niestety bardzo często jest ono tylko deklaratywne i czasem w „wymaganiach 

szczegółowych” trudno doszukać się precyzyjnych zapisów w „języku efektów kształcenia”, co 

zostało szczegółowo przedstawione we wcześniejsze pracy (Rachwał 2009). 

Zgodnie z fundamentalnym założeniem reformy następuje tzw. złączenie programowe III i IV 

etapu edukacyjnego (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). Jak się jednak okazuje, złączenie 

to w przypadku kształcenia w zakresie przedsiębiorczości nie zostało do końca przemyślane – 

jak wykazuje analiza zapisów, jest wiele powtarzających się treści programowych w III i IV 

etapie edukacyjnym. Ponadto Rozporządzenie MEN przesądza, że podstawy przedsiębiorczości 

mogą być realizowane tylko w zakresie podstawowym, dopuszczając jedynie realizację 

fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce. Należy jednoznacznie stwierdzić, że 

przedstawiona koncepcja nie przewiduje w profilach kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej 

szczególnego miejsca dla edukacji w zakresie przedsiębiorczości (ekonomicznej). Wyrazem tego 

jest także brak możliwości zdawania matury z tego przedmiotu (co teoretycznie jest możliwe 

mimo braku realizacji podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym; dzieje się tak na 

przykład w przypadku matury z historii sztuki, którą mogą zdawać nie tylko uczniowie szkół 

artystycznych z poszerzonym programem z tego zakresu). 

Założony wymiar godzinowy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz brak możliwości 

realizacji tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym wskazuje więc na to, że 

przedsiębiorczość, jako kompetencja kluczowa europejskiego obszaru edukacji, została nieco 

zmarginalizowana, dlatego ogromnego znaczenia nabiera jakość tego kształcenia. W szkole 

ponadgimnazjalnej kończącej się maturą przewidziano do realizacji minimum 60 godzin 

podstaw przedsiębiorczości (w pierwszej klasie, jako że jest to przedmiot ogólny) oraz 30 godzin 

przedmiotu fakultatywnego ekonomia w praktyce (jeśli uczeń go wybierze), zaś w zasadniczej 

szkole zawodowej: minimum 60 godzin podstaw przedsiębiorczości bez możliwości realizacji 

przedmiotu dodatkowego. Dużą rolę odgrywa tu fakultatywny przedmiot ekonomia w praktyce, 

który z założenia ma mieć charakter bardziej praktyczny, związany głównie z kształceniem 

postaw i umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy 
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uczniów dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach podejmowanych w 

szkole i poza szkołą. W jego ramach uczniowie mogą prowadzić np. firmę uczniowską, brać 

udział w symulacyjnych grach ekonomicznych (również z wykorzystaniem technologii 

informatycznych), przeprowadzać analizę wybranego rynku lub podejmować inne projekty o 

charakterze ekonomicznym. Jak widać jest on więc dedykowany realizacji w taki 

sposób, jak proponuje się w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Jestem 

przedsiębiorczy”. Nauczyciele stoją przed wyzwaniem, jak zachęcić uczniów do wyboru tego 

przedmiotu, gdyż nie jest to przedmiot maturalny i może być nieco marginalnie traktowany 

przez uczniów w liceach czy technikach. Niewątpliwie kluczową sprawą będzie poprowadzenie 

go w taki sposób, aby był on atrakcyjny dla uczniów i aby mieli oni poczucie, że przyda im się w 

dorosłym życiu. Duża rola przypada tu dyrektorom szkół, którzy będą odpowiadali od 

strony organizacyjnej za kwestię wyboru tego przedmiotu. Ważne jest ich przekonanie 

o sensowności realizacji w szkole tego przedmiotu z punktu widzenia późniejszego wejścia na 

rynek pracy, założenia własnego biznesu czy funkcjonowania absolwenta szkoły w każdej 

współczesnej firmie. 

 

Rozkład grup treści kształcenia z zakresu przedsiębiorczości w nowej 

podstawie programowej 

Grupy treści w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowanego w IV etapie 

edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) obejmują następujące pozycje: 

1. Człowiek przedsiębiorczy 

2. Rynek – cechy i funkcje 

3. Instytucje rynkowe 

4. Państwo, gospodarka 

5. Przedsiębiorstwo 

6. Rynek pracy 

Grupy treści w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce realizowanego w IV etapie 

edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) obejmują następujące pozycje: 

1. Planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym 

2. Analiza rynku 

3. Organizacja przedsięwzięcia 

4. Ocena efektów działań 
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Oceniając dobór treści kształcenia należy wskazać, że w szkole ponadgimnazjalnej 

niepotrzebnym powtórzeniem wydają się grupy treści związane z człowiekiem 

przedsiębiorczym (p. 1), które powinny rozpoczynać edukację w zakresie przedsiębiorczości, tj. 

być realizowane w gimnazjum. Podobnie cechy rynku i jego instytucje (p. 2 i 3) mogłyby być 

realizowane na wcześniejszym etapie edukacji. Wydaje się też, że grupa treści 4 – Państwo, 

gospodarka jest zbędnym powtórzeniem grupy treści nauczania występujących w gimnazjum 

(„Gospodarka w skali państwa”). Problemy te wynikają zapewne z braku jednoznacznej 

koncepcji rozdziału treści nauczania z zakresu przedsiębiorczości między III i IV edukacyjny. 

Ewidentnie zaś brakuje na tym etapie kształcenia grup treści związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Wyraźnie też da się zauważyć, że grupy treści przedmiotu ekonomia 

w praktyce są uzupełnieniem i rozwinięciem treści kształcenia realizowanych w gimnazjum 

oraz na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. 

Wypracowane w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy” gry dydaktyczne zostały tak 

zaprojektowane, by w dużej mierze realizować powyższe zapisy i przynajmniej częściowo 

uzupełnić marginalnie potraktowane ważne treści kształcenia, założone w nowej podstawie 

programowej. Gra Headmaster jest idealnym narzędziem do lekcji powtórzeniowo-

sprawdzających z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Pytania w niej zostały celowo 

pogrupowane w grupy treści kształcenia z nowej podstawy programowej. Z kolei gra 

symulacyjna Innowacyjny Producent Komputerów wpisuje się idealnie w realizację przedmiotu 

ekonomia w praktyce. Zaletą tego programu jest także to, że może być wykorzystany na innych 

lekcjach, w tym także podstawach przedsiębiorczości i przedmiotach w szkołach zawodowych 

związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Może być też wykorzystana na 

zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych np. w ramach kółka przedsiębiorczości bądź 

przygotowania do olimpiady z przedsiębiorczości. 

 

Wybór profilu (przedmiotów maturalnych) a efekty kształcenia w ramach 

przedsiębiorczości 

Projektodawcy reformy zwrócili szczególną uwagę na znaczenie wyboru odpowiedniego profilu 

dalszego kształcenia przez uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. W poradniku 

przygotowującym do wprowadzenia reformy dla dyrektorów czytamy (Poradnik…, 2008): 

Profilowanie jest procesem wspierającym ucznia w dokonywaniu wyboru własnej drogi 

edukacji. Jednymi z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez ucznia w toku nauki są 

kwestie związane z dobrym rozpoznaniem swoich mocnych i słabych stron [podkreślenie 

– T.R.] oraz świadomym wyborem konkretnego profilu kształcenia. Pochopny i nie do końca 

przemyślany wybór, na przykład przedmiotów realizowanych w liceum w rozszerzonej wersji 
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programowej czy też zdawanych w ramach egzaminu maturalnego, może istotnie utrudnić 

realizację marzeń o wykonywaniu określonego zawodu. 

Efekty kształcenia w tym zakresie zostały zaplanowane w ramach treści kształcenia podstaw 

przedsiębiorczości (rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej). Dlatego słuszne jest rozwiązanie, wynikające z Rozporządzenia MEN ws. 

ramowych planów nauczania (Rozporządzenie…, 2012), aby treści te były realizowane w klasie 

pierwszej, a więc przed wybraniem przez ucznia profilu kształcenia. Tylko realizacja tego 

punktu podstawy programowej w I klasie ma sens z punktu widzenia wyboru 

profilu dalszego kształcenia (w tym przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym), który to wybór w dużej mierze przesądza o kierunku dalszego kształcenia na 

studiach i silnie wpływa na możliwości wyboru ścieżki zawodowej. Ukształtowanie 

umiejętności określenia przez uczniów swoich mocnych i słabych stron jest więc kluczowym do 

osiągnięcia punktem wymagań nowej podstawy programowej. W ideę tę wpisuje się projekt 

„Jestem przedsiębiorczy”, w którym m.in. przygotowane zostało elektroniczne 

narzędzie do badania 11 ważnych kompetencji przedsiębiorczych oraz programy 

szkoleń mające na celu ich doskonalenie. Narzędzie to może być wykorzystane nie tylko 

przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, ale także wychowawców, doradców zawodowych i 

psychologów czy pedagogów, którzy pomagają uczniom w wyborze profilu dalszej edukacji oraz 

kształtowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego. 

 

Kluczowa rola dyrektora szkoły i nauczyciela w kształceniu w zakresie 

przedsiębiorczości 

Wobec niejednoznaczności (braku precyzji) zapisów podstawy programowej oraz istotnych 

braków ważnych – z punktu widzenia przyszłej kariery zawodowej uczniów – treści 

kształcenia, kluczową rolę w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości odgrywa 

nauczyciel. 

Do najważniejszych zadań zawodowych nauczyciela przedsiębiorczości należy przygotowanie, 

wykonanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. 

Nauczyciel przedsiębiorczości organizuje proces kształcenia, w którym uczniowie poznają 

zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, których znajomość jest niezbędna w życiu 

każdego człowieka. Ważnym zadaniem nauczyciela przedsiębiorczości jest także inspirowanie 

uczniów do rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz do samodzielnego rozpoznawania i 

rozwiązywania problemów. 

Problemy natury programowej i trudności w realizacji założeń programowych z jakimi 

spotykają się nauczyciele, są powszechne w krajach europejskich, nie tylko w Polsce – 
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zwrócono na to uwagę w stanowisku Komisji Europejskiej, która podkreśliła, że programy 

kształcenia w szkołach średnich nie zapewniają wystarczającej motywacji nauczycielom i 

szkołom do rozwijania kształcenia przedsiębiorczości. Zatem rzeczą niezwykle istotną jest 

zapewnienie im wsparcia i zachęt (Realizacja…, 2006). Badania prowadzone w Zakładzie 

Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

(Tracz, Rachwał 2007, 2008) wskazują, że nauczyciele chętnie stosowaliby aktywizujące 

metody nauczania w oparciu o nowoczesne, multimedialne środki dydaktyczne, ale z powodu 

różnych barier nie jest to możliwe w szerszym zakresie. Powszechnie nauczyciele zgłaszają 

braki w zakresie odpowiednich, nowoczesnych narzędzi dydaktycznych ułatwiających 

prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. Dlatego badani nauczyciele wskazali, że na 

lekcjach podstaw przedsiębiorczości ze środków dydaktycznych wykorzystują najczęściej 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń i materiały statystyczne. Znacznie rzadziej deklarowano 

wykorzystanie multimediów. Wyraźnie jednak widać chęć ich stosowania, na co trafną 

odpowiedzią są narzędzia wypracowane w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy”. 

 

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne wypracowane w projekcie „Jestem 

przedsiębiorczy” w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości 

W ostatnich latach obserwuje się przyspieszony rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych, a szczególnie różnego typu urządzeń mobilnych, co w dużym stopniu 

wpływa na styl pracy i życia, zwłaszcza pokolenia młodzieży. Wykorzystanie komputerów w 

różnej postaci staje się czymś naturalnym i wręcz nieodłącznym składnikiem codzienności. 

Można wręcz powiedzieć, że młode pokolenie nie wyobraża sobie życia bez komputerów, 

internetu i różnego typu urządzeń mobilnych, typu telefon komórkowy, smartfon, tablet itp. 

Stawia to system edukacji w szczególnej sytuacji, gdyż wymaga od niego przystosowania się do 

tych warunków technologicznych, w jakich funkcjonuje współczesna młodzież. W fazie 

informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego niezbędne są nowe kompetencje związane z 

wykorzystaniem w procesie uczenia się i dokształcania przez całe życie technologii 

informatycznych. Nowoczesną edukację, a więc także współczesnych nauczycieli, musi więc 

cechować zdolność do sprostania tym wyzwaniom. Konieczne w tych warunkach jest 

uatrakcyjnienie i unowocześnienie zajęć z rożnych przedmiotów, w tym szczególnie 

podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, gdyż w dużej mierze to one 

przygotowują ucznia do życia we współczesnym, zinformatyzowanym świecie w warunkach 

budowy gospodarki opartej na wiedzy, poprzez szersze wprowadzanie aktywizujących 

metod kształcenia i nowych narzędzi dydaktycznych opartych o nowoczesne 

technologie. Skoro te technologie (internet, komputer itp.) są powszechnie obecne w życiu 

młodego człowieka, to należy uwzględniać ich udział w procesie edukacji. W przeciwnym razie 
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szkoła będzie się jawiła uczniom jako przestarzała, skrajnie nieatrakcyjna i nie przystająca do 

współczesnej rzeczywistości. I nie chodzi tu tylko o uatrakcyjnienie polegające na prostym 

przeniesieniu zasobów tradycyjnych (np. książki) do komputerów, a więc ich zdigitalizowanie. 

Chodzi o stworzenie takich narzędzi, które będą nie tylko cyfrowe i atrakcyjne pod względem 

graficznym, ale będą wykorzystywały wszystkie swoje multimedialne i interaktywne 

możliwości techniczne w szybszym, efektywniejszym i samodzielniejszym dochodzeniu do 

wiedzy i nowych umiejętności. Takie warunki spełniają innowacyjne narzędzia 

dydaktyczne przygotowane dla uczniów w ramach realizacji projektu „Jestem 

przedsiębiorczy”. 

 

Wnioski z dyskusji podczas warsztatów dla nauczycieli realizowanych  

w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy” 

W oparciu o dyskusję przeprowadzoną w ramach warsztatów dla nauczycieli uczestniczących w 

projekcie „Jestem przedsiębiorczy” można sformułować następujące wnioski, ważne z punktu 

widzenia funkcjonowania szkoły od najbliższego roku szkolnego: 

 Różnice między „starą” a „nową” podstawą programową przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości nie są fundamentalne, zmienił się jednak układ zapisów tej podstawy i 

pojawiły się nowe efekty kształcenia, dotychczas nie występujące w podstawie 

programowej. Ponadto w ramach reformy programowej wprowadzono fakultatywny 

przedmiot do wyboru dla uczniów ekonomia w praktyce. Oznacza to konieczność 

doskonalenia, a nawet zmiany dotychczas stosowanych metod kształcenia i środków 

dydaktycznych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz wypracowania nowych 

pomysłów na realizację zajęć z tego nowego przedmiotu. 

 W nowej podstawie programowej szczególne miejsce zajmuje problematyka rozpoznania 

słabych i mocnych stron własnej osobowości, ze względu na konieczność wyboru przez 

uczniów profilu kształcenia, w tym przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym 

i dalszej drogi kształcenia oraz ścieżki kariery zawodowej. Konieczna jest więc realizacja 

tego przedmiotu w I klasie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN (2012). 

 Dyskusja jednoznacznie wykazała, że istnieje możliwość włączenia do kształcenia w 

ramach tych przedmiotów, jako ważnych środków dydaktycznych, trzech wypracowanych 

w ramach Projektu narzędzi, tj.  

– narzędzia do badania 11 kompetencji przedsiębiorczych (diagnozującego mocne i słabe 

strony ucznia w tym zakresie), generującego automatycznie potrzeby szkoleniowe i 

związanego z tym systemu szkoleń w oparciu o materiały do prowadzenia zajęć 
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edukacyjnych z uczniami w zakresie 11 kompetencji na dwóch poziomach: 

podstawowym (niwelującym braki) i rozszerzonym (rozwijającym potencjał uczniów), 

– gry dydaktycznej Headmaster, opartej na pytaniach obejmujących program nauczania 

przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (tworzonych w ramach projektu we 

współpracy z nauczycielami przedsiębiorczości), 

– gry Innowacyjny Producent Komputerów (IPK), będącej symulacją prowadzenia firmy, 

przeznaczonej do wykorzystania m.in. w ramach przedmiotu ekonomii w praktyce, ale 

także innych przedmiotów (np. w szkołach zawodowych związanych z prowadzeniem 

własnej firmy) oraz zajęć (pozalekcyjnych, kółek zainteresowań itd.). 

 Szczególnie ważne z punktu widzenia osiągania jednego z kluczowych efektów kształcenia 

podstaw przedsiębiorczości, jakim jest analiza mocnych i słabych stron uczniów, jest 

wdrożenie narzędzia do badania kompetencji. Z efektów pomiarów kompetencji mogą 

korzystać także inni nauczyciele i wychowawcy. 

 Wskazane wydaje się szersze wykorzystanie wyników badań kompetencji niż tylko do 

doboru odpowiedniego pakietu szkoleń wypracowanych w ramach Projektu (co jest 

zasadniczym celem przyświecającym powstaniu tego narzędzia). Wydaje się, że ze względu 

na uniwersalność tego narzędzia może być ono pomocne także innym osobom 

zaangażowanym w proces kształcenia i wychowania, szczególnie doradcom zawodowym, 

których zadaniem jest rozpoznanie predyspozycji zawodowych uczniów (a więc przede 

wszystkim słabych i mocnych stron) i ukierunkowanie uczniów na wybór drogi dalszego 

kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Mogą także wykorzystywać je pedagodzy i 

psycholodzy szkolni. 

 Przeprowadzona podczas warsztatów analiza podstawy programowej wykazała, że wiele 

efektów kształcenia wskazanych w podstawie programowej może być zrealizowane w 

wyniku użycia narzędzi wypracowanych w ramach Projektu, a gra dydaktyczna 

Headmaster ze względu na uniwersalny zestaw pytań, obejmujący całokształt treści 

kształcenia w ramach podstaw przedsiębiorczości, jest doskonałym narzędziem do 

realizacji celów sprawdzająco-utrwalających kształcenia w odniesieniu do całej 

problematyki tego przedmiotu.  

 Niezwykle pomocne w zajęciach z nowego przedmiotu ekonomia w praktyce może być 

wykorzystanie gry Innowacyjny Producent Komputerów, gdyż przedmiot ten ma 

wprowadzać uczniów w realia funkcjonowania firm, co dobrze można zrealizować z pomocą 

symulacji komputerowej przykładowej firmy. 

 W związku ze zmianami w zakresie opracowywania autorskich programów nauczania 

(zatwierdzanych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną) w 

dyskusji wskazano, że jest możliwe i – co więcej – wskazane stworzenie przez nauczycieli 
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(indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych) programu nauczania z wykorzystaniem 

narzędzi wypracowanych w ramach Projektu. Tworzenie takiego autorskiego programu 

nauczania nie jest jednak konieczne, z powodzeniem można zastosować dotychczas 

używany program nauczania (np. opracowany przez autorów wydawcy podręcznika, 

którego używa się na lekcjach), co wynika z uniwersalności tworzonych narzędzi. 

 Dyskusja wykazała, że wypracowane narzędzia można stosować na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości łącznie z rożnego typu podręcznikami szkolnymi. Należy mieć 

świadomość, że wiele wydawnictw przygotowuje aktualizację podręczników pod kątem 

nowej podstawy programowej, dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy wydawnictwo, z 

którego podręcznika do tej pory się korzystało, przygotowuje takie wydanie, dopasowane do 

nowych wymogów programowych. 

 Wypracowane w ramach Projektu materiały dydaktyczne związane z modułami 

szkoleniowymi częściowo będą mogły być realizowane na lekcjach (podstaw 

przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce), konieczne może być jednak przeznaczenie 

dodatkowych godzin na pracę z uczniami, szczególnie jeśli w wyniku badań w danej klasie 

okaże się, że tylko u części uczniów należy uzupełnić braki czy wzmocnić dane 

kompetencje. Dużo zależy tu od dyrekcji szkół i ich decyzji dotyczących przeznaczenia 

dodatkowych godzin na taki cel.  

 Obserwacje aktywności nauczycieli podczas dyskusji i całych warsztatów wskazują, że są 

oni bardzo zaangażowani w realizację Projektu, z zaciekawieniem testują wstępne wersje 

przygotowywanych narzędzi i uczestniczą w wypracowywaniu ich ostatecznego kształtu 

oraz wykazują zainteresowanie wdrażaniem ich w swoich szkołach, co pośrednio świadczy 

o dużej wartości realizowanego Projektu. 

 

Podsumowanie: korzyści dla szkół z wdrożenia narzędzi wypracowanych  

w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy” 

Podsumowując przeprowadzone rozważania należy stwierdzić, że: 

 Uczniowie i ich rodzice coraz bardziej zdają sobie sprawę, jakie wyzwania stawia przed 

nimi współczesny świat i jak ważne jest rozumienie funkcjonowania współczesnej 

gospodarki. Są także coraz bardziej świadomi roli przedsiębiorczości w życiu każdego 

człowieka, a więc także i ich życiu. Dlatego oferowanie przez szkołę takich narzędzi i 

związanych z tym dodatkowych zajęć w oparciu o materiały szkoleniowe oznacza 

możliwość zaoferowania uczniom lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy i może 
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wpłynąć na podniesienie pozycji konkurencyjnej szkoły na rynku edukacyjnym, co jest 

ważne w obliczu niżu demograficznego. 

 Przedsiębiorczość jest jedną z ośmiu kompetencji kluczowych w europejskim obszarze 

edukacyjnym. I choć z różnych powodów proceduralnych oraz obaw merytorycznych i 

oporów administracyjnych nie jest to przedmiot maturalny, trudno sobie wyobrazić dobrą 

współczesną szkołę, która nie kształtowałaby kompletu tych kompetencji, ograniczając się 

tylko np. do języka rodzimego i obcego czy matematyki. Świadomość potencjalnych uczniów 

i ich rodziców, że dana szkoła dobrze rozwija te wszystkie kompetencje, daje jej przewagę 

na konkurencyjnym rynku edukacyjnym. 

 Zaletą nowej podstawy programowej jest położenie nacisku na wymagania, tj. określenie 

treści nauczania w języku „efektów kształcenia”, co zwiększa konieczność wykorzystania 

nowoczesnych narzędzi kształcących głównie umiejętności. W podstawie programowej dla 

szkoły ponadgimnazjalnej brakuje natomiast co najmniej kilku kluczowych wymagań, 

głównie związanych z prowadzeniem własnej firmy, które można by z powodzeniem 

wyeliminować, rezygnując z niepotrzebnych powtórzeń i wprowadzając do użytku 

narzędzia wypracowane w ramach Projektu, w tym przede wszystkim grę symulacyjną 

IPK. 

 Zbyt mały nacisk w podstawie programowej, w obliczu konieczności wyboru profilu 

(przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) po pierwszej klasie, co w znacznym 

stopniu oddziałuje na dalszą drogę kształcenia, jest położony na rozpoznanie własnych 

słabych i mocnych stron przez uczniów i analizy swoich kompetencji i predyspozycji pod 

kątem przyszłej kariery zawodowej. Może być to zniwelowane dzięki wykorzystaniu 

narzędzia do pomiaru kompetencji. 

 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w przeciwieństwie do absolwentów szkół 

kończących się maturą, z reguły bezpośrednio po szkole trafiają na rynek pracy, próbując 

m.in. podjąć samozatrudnienie. Konieczne jest więc wyposażenie ich w umiejętności 

niezbędne do realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Za celowe natomiast należy 

uznać ujednolicenie podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w szkole 

ponadgimnazjalnej kończącej się maturą z zasadniczą szkołą zawodową, choć szkoda, że 

nie mają możliwości wyboru przedmiotu ekonomia w praktyce. Wynika to zapewne z faktu, 

że realizują inne przedmioty (moduły), obejmujące treści związane z działalnością 

gospodarczą. W tym wypadku bardzo pomocne może się okazać wykorzystanie gry IPK, 

dzięki której młodzież uczy się podejmowania decyzji biznesowych i zrozumienia 

mechanizmu funkcjonowania firmy. 

 Przyjęcie zachowawczego podejścia w zmianach w edukacji w zakresie przedsiębiorczości, 

który można nazwać tzw. programem minimum, w szczególności dalsze uniemożliwianie 

uczniom realizacji tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i zdawania z niego matury, 
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biorąc pod uwagę szczególne uwarunkowania, w jakich funkcjonuje polska gospodarka i w 

jakich wkracza w dorosłe życie polska młodzież, należy ocenić negatywnie. Zachowawczy 

program zmian należy również ocenić negatywnie w świetle zaleceń instytucji Unii 

Europejskiej oraz programu gospodarczego rządu polskiego, w którym jednym z 

priorytetów jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, rozumianej jako dynamiczny wzrost 

sektora małych i średnich firm. Trudno się spodziewać efektów w tym zakresie, jeśli nie 

ma odpowiedniego przygotowania do takich przedsiębiorczych zachowań w ramach 

systemu powszechnej edukacji, a pozostaje się jedynie na wielu deklaracjach o ogromnej 

roli przedsiębiorczości w edukacji i gospodarce. Szkoła lepiej kształcąca uczniów w tym 

zakresie odpowiada na współczesne wyzwania cywilizacyjne. 

Nowa podstawa programowa stanowi tylko bazę, na której należy oprzeć dobrze przemyślany 

program nauczania, który uwypuklał będzie mocne strony podstawy programowej i zarazem 

eliminował jej słabości. Duża rola w tym przedsiębiorczych, kompetentnych nauczycieli, ale 

także i dyrektorów szkół, którzy zapewniają warunki i kształtują możliwości wykorzystania 

odpowiednich, nowoczesnych narzędzi informatycznych w czymś więcej niż tylko 

kształceniu w zakresie przedsiębiorczości – w przygotowaniu młodego człowieka do życia 

we współczesnej, skomplikowanej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

 

Tomasz Rachwał 

 

Tekst wygłoszony na seminarium z dyrektorami szkół uczestniczących  

w projekcie „Jestem przedsiębiorczy” (Poznań, 6 czerwca 2012) 
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NARZĘDZIE DO BADANIA 11 KOMPETENCJI 

Wstęp do podręcznika dla nauczyciela 

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w gospodarce światowej, wpływająca na funkcjonowanie 

różnej skali układów przestrzennych (krajowych, regionalnych, lokalnych) stawia 

współczesnego człowieka w szczególnej sytuacji, w której musi wykazać się on odwagą i 

przedsiębiorczością w działaniu. Zaznaczyło się to szczególnie w ostatnich latach światowego 

kryzysu gospodarczego, kiedy w warunkach ograniczenia produkcji wielu ludzi musi zmierzyć 

się z brakiem pracy, a ci, którzy ją mają, ze szczególnie trudną sytuacją w swoich firmach. 

Ograniczone przychody i zyski przedsiębiorstw wymuszają bardziej racjonalne gospodarowanie 

zasobami, a zarazem konieczność poszukiwania nowych sposobów uzyskania przewagi na 

kurczącym się pod względem możliwości zbytu i coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jest 

wszak oczywiste, że na wieści o kryzysie finansowym konsumenci rezygnują z zakupów na 

kredyt i zaczynają oszczędzać, co oznacza spadek obrotów firm oferujących dobra takie jak 

samochody, meble, sprzęt elektroniczny i gospodarstwa domowego itp. W mniejszym stopniu 

korzystają też z usług ponadstandardowych, które nie są niezbędne do codziennego życia. 

Powoduje to konieczność lepszego zrozumienia mechanizmów rozwoju gospodarczego 

i zachowań klientów, określenia możliwości zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa 

i racjonalnych kryteriów ustalenia struktury jego wydatków. Ważna jest tu także umiejętność 

zarządzania zasobami materialnymi i informacyjnymi, ale przede wszystkim ludźmi. W 

trudnych czasach, w warunkach ograniczonych możliwości pozyskania źródeł zasilania 

finansowego, bardzo często to właśnie od jakości przywództwa zależy przetrwanie, dalszy 

rozwój i sukces przedsiębiorstwa. W epoce gospodarczych turbulencji trzeba tak zarządzać 

firmą, aby wytrzymywać nagłe podmuchy, ale i wykorzystywać nagle pojawiające się okazje, 

szczególnie jeśli w wyniku selekcji rynkowej część konkurentów mniej lub bardziej świadomie 

zostawia pewną część rynku, w wyniku czego powstaje niezagospodarowane pole do działania. 

Wynika to z faktu, że wielu menedżerów w chwilach paniki wywołanej ostrą recesją tnie koszty 

(często w nieodpowiednich miejscach), redukuje wydatki na technologię i rozwój produktów i 

ogranicza zakres działania, starając się skupić na podstawowym zakresie działalności firmy. 

Tym samym jest to szansa dla innych, którzy posiadają odpowiednie zasoby finansowe i nie 

boją się zaryzykować. Szczególną rolę w tych nowych warunkach odgrywa więc kompetentny i 

przedsiębiorczy człowiek. Człowiek, który nie boi się trudności, nowych, nieznanych zadań i 

skomplikowanych okoliczności, który potrafi sam siebie motywować do działania i ciągle 

kroczyć naprzód, mimo burz i niepokojów. Człowiek, który jest skłonny do podejmowania 

wyważonego ryzyka, znajdowania nowych rozwiązań i wprowadzania w życie nowych 
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pomysłów. Człowiek, który ma zdolność do jasnego i zrozumiałego wyrażania swoich myśli i 

zarazem słuchania innych, a także motywowania ich do działania i budowania pozytywnych 

relacji. Człowiek panujący nad stresem i emocjami, konsekwentnie realizujący postawione 

sobie cele, pewny siebie i wierzący we własne siły, a zarazem znający dobrze swoje słabości i 

ograniczenia. 

Niezwykle ważne w tej sytuacji jest rozpoznanie własnych słabych i mocnych stron, tak aby 

świadomie kształtować swoją drogę dalszego kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Zgodnie z 

założeniami reformy programowej oświaty jest to także ważne zadanie polskiej szkoły. W 

ramach reformy oświaty, która obejmuje szkoły ponadgimnazjalne od roku szkolnego 

2012/2013, nastąpiły istotne zmiany programowe, także w kształceniu w zakresie 

przedsiębiorczości, która jest jedną z tzw. kompetencji kluczowych w europejskim systemie 

edukacji. Szczególny akcent został położony na rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, co 

ma związek ze szczególnym znaczeniem wyboru odpowiedniego profilu dalszego kształcenia 

przez uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Jego świadomy wybór jest jedną z 

najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez ucznia w toku nauki i jest ściśle związany z 

dobrym rozpoznaniem swoich mocnych i słabych stron. Jest to bardzo ważne, gdyż pochopny i 

nie do końca przemyślany wybór, na przykład przedmiotów realizowanych w liceum w 

rozszerzonej wersji programowej i zdawanych w ramach egzaminu maturalnego, może istotnie 

utrudnić realizację planów o wyborze danego kierunku studiów i wykonywaniu określonego 

zawodu. Wynika to z faktu, że profilowanie kształcenia w nowych warunkach programowych 

jest bardzo silne. Efekty kształcenia w tym zakresie zostały zaplanowane w ramach treści 

nauczania podstaw przedsiębiorczości w IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna). W 

podstawie programowej1 tego przedmiotu zapisano bowiem jako jeden z efektów celów 

kształcenia – wymagań ogólnych: Uczeń opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje 

dostępność rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych, a jako 

jedno z wymagań szczegółowych: [uczeń] rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; 

odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej. Zapisy te nawiązują do ogólnych celów kształcenia 

ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym, w których zapisano, że wśród najważniejszych 

umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia jest umiejętność rozpoznania 

własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, 

głównie podstaw przedsiębiorczości, stoją więc przed problemem jak w sposób efektywny i 

zarazem atrakcyjny dla uczniów realizować te treści podstawy programowej. Poważną barierą 

w tym zakresie jest brak czasu na przeznaczenie większej ilości godzin na sprawy związane z 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw z 

15 stycznia 2009 roku, nr 4, poz. 17 − Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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rozwojem własnej osobowości i szersze stosowanie metod aktywizujących, ze względu na 

stosunkowo niewielką liczbę godzin w stosunku do przewidzianych podstawą programową 

efektów kształcenia. Zauważalny jest także brak dostępności do odpowiednich, nowoczesnych 

środków dydaktycznych, do realizacji tego typu zajęć, co potwierdzają badania prowadzone 

wśród nauczycieli i wnioski z dyskusji podczas warsztatów projektu „Jestem przedsiębiorczy”. 

Oczekują oni na dostęp do nowoczesnych, najlepiej komputerowych, narzędzi dydaktycznych, 

zgodnie z wyzwaniami informatycznej fazy rozwoju gospodarczego. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi opracowane w ramach projektu „Jestem 

przedsiębiorczy” narzędzie do badania kompetencji „Competence” przeznaczone głównie do 

wspomagania kształcenia w ramach przedmiotu podstaw przedsiębiorczości w szkołach 

ponadgimnazjalnych, ale także możliwe do wykorzystania w ramach fakultatywnego 

przedmiotu ekonomia w praktyce oraz różnego typu zajęć pozalekcyjnych, np. szkolnych kół 

przedsiębiorczości. Z powodzeniem może być wykorzystane także przez wychowawców, 

doradców zawodowych i wszystkie osoby ze środowiska szkolnego, którzy wspomagają uczniów 

w wyborze profilu kształcenia, dalszej ścieżki edukacji i planowaniu kariery zawodowej. 

Zaletą przygotowanego narzędzia jest jego kompleksowość, co powoduje, że w pełni odpowiada 

wspomnianym wyżej współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, jakie stają przed każdym 

człowiekiem, pozwalając na wszechstronną i pełną diagnozę jego kompetencji „miękkich”, a 

więc umiejętności i postaw niezbędnych w życiu. Badane kompetencje, tworzące profil 

kompetencyjny ucznia, obejmują: 

1. zdolność do efektywnej komunikacji, a więc m.in. jasnego wyrażania swoich myśli, 

prezentacji publicznych, obrony własnego zdania i aktywnego słuchania, 

2. umiejętność współpracy w zespole, w tym także budowania pozytywnych relacji, 

motywowania innych do działania, 

3. przedsiębiorczość, w węższym rozumieniu, jako zdolność do dostrzegania nowych 

możliwości i krytycznej ich oceny, przewidywania, kreowania nowych, twórczych 

rozwiązań, wdrażania pomysłów, podejmowania ryzyka i konsekwentnej realizacji celów, 

4. elastyczność, jako zdolność do dostosowania się (swoich umiejętności) do szybkich zmian 

otoczenia, do dostrzegania nowych pomysłów, znajdowania alternatywnych rozwiązań i 

szybkiego podejmowania decyzji, 

5. analizę potrzeb klientów, a więc odczytywania najważniejszych sygnałów rynkowych 

dla każdego przedsiębiorczy, w tym także zdolność do empatii, panowania nad emocjami, 

przyjmowania konstruktywnej krytyki i budowania pozytywnych relacji, 

6. efektywność w działaniu, wyrażająca się w koncentracji na danym zadaniu i realizacji 

celu, zgodnie z planem i w optymalnym czasie, a także pokonywania pojawiających się 

trudności, 
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7. niezależność, czyli zdolność do bycia pro-aktywnym, a więc przejmowania inicjatywy, a 

także do rozważnego rozumowania i podejmowania decyzji zgodnie z własnymi 

przekonaniami, niezależnie od zewnętrznej presji czy okoliczności, 

8. rozwiązywanie problemów, w tym nabrania odpowiedniego dystansu do problemu, jego 

rzetelnej analizy czyli znajdowania przyczyn, widzenia go z różnych perspektyw i szukania 

skutecznych rozwiązań, 

9. planowanie i organizowanie własnej pracy, w tym także ustalania priorytetów 

(podział zadań na ważne/nieważne, pilne/niepilne) i wybierania odpowiednich narzędzi do 

osiągania celu, 

10. kształcenie ustawiczne, rozumiane jako zdolność do zdobywania wiedzy i nowych 

umiejętności, uczenia się na doświadczeniach i błędach swoich i innych osób oraz 

dostrzegania potrzeby uczenia się przez całe życie, 

11. panowanie nad stresem, wyrażające się jako zdolność do koncentracji i działania w 

sytuacjach stresujących, pokonywania trudności, radzenia sobie z zaskakującymi 

sytuacjami i panowania nad emocjami. 

Badanie narzędziem jest w pełni skomputeryzowane i prowadzone on-line, a osoba badana 

odpowiada na blisko 100 pytań dotyczących wymienionych obszarów kompetencji. W wyniku 

zastosowania znormalizowanej skali odpowiedzi, możliwe jest przypisanie różnych poziomów 

semantycznych (od „amatora” do „super eksperta”) do uzyskanych wyników. Daje to dla 

nauczyciela możliwość precyzyjnego dopasowania działań edukacyjnych do poziomu rozwoju 

kompetencji danego ucznia, m.in. w oparciu o wypracowane w ramach Projektu materiały 

szkoleniowe. Na szczególną uwagę zasługuje atrakcyjna z punktu widzenia uczniów 

wizualizacja wyników. Uczniowie mają możliwość odczytania swoich wyników w postaci mapy 

kompetencji i wykresu radarowego (zestawienie wyników indywidualnych i porównanie ze 

standardem). Z punktu widzenia nauczyciela przedsiębiorczości bądź wychowawcy, psychologa 

szkolnego czy doradcy zawodowego istotna będzie natomiast analiza i prezentacja luk 

kompetencyjnych (z podziałem na 11 kompetencji w zestawieniu ze standardem), a także 

tabela przedstawiająca potrzeby szkoleniowe i ich poziom (podstawowy lub zaawansowany). 

Takie podejście do badania i możliwości techniczne wizualizacji wyników wskazują na 

innowacyjność opracowanego narzędzia w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, opartych na 

wypełnianych ręcznie papierowych kwestionariuszach. 

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na maksymalnie szerokie podejście do badanych 

kompetencji diagnoza sprzyja także osiąganiu innych celów kształcenia podstaw 

przedsiębiorczości, takich jak (punkty i numeracja zachowana wg aktualnie obowiązującej 

podstawy programowej): 
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1. Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń: 

1) przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza; 

2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej; 

3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej; 

4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania; 

5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie; 

7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia 

skutki własnych działań; 

8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji 

oraz prezentacji własnego stanowiska; 

9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, 

pracownika, konsumenta; 

11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów 

perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na 

konsumentów. 

5. Przedsiębiorstwo. Uczeń: 

6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i 

wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu; 

7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, 

szczególnie w drodze negocjacji; 

8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego 

realizacji; 

9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i 

międzynarodowym. 

6. Rynek pracy. Uczeń: 

2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka; 

3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim; 

4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje; 
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7) przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach 

symulowanych; 

9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia 

zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania. 

Wykorzystanie narzędzia do badania kompetencji sprzyja także realizacji następujących 

punktów podstawy programowej ekonomii w praktyce, której celem ogólnym jest nabycie 

umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez 

przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów (numeracja oryginalna wg podstawy 

programowej): 

1. Planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym. Uczeń: 

1) wymienia zasady planowania i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań; 

2) charakteryzuje skutecznego menadżera; 

4) określa etapy realizacji przedsięwzięcia i dzieli je na zadania cząstkowe. 

2. Analiza rynku. Uczeń: 

3) prezentuje zebrane informacje o rynku; 

4) analizuje zagrożenia i możliwości realizacji przedsięwzięcia o charakterze 

ekonomicznym na podstawie zebranych informacji o rynku; 

5) projektuje i stosuje etyczne działania marketingowe. 

3. Organizacja przedsięwzięcia. Uczeń: 

1) stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej; 

2) przyjmuje role lidera lub wykonawcy; 

3) charakteryzuje cechy dobrego lidera grupy; 

4) przydziela lub przyjmuje zadania do realizacji; 

5) współpracuje w zespole realizującym przedsięwzięcie; 

6) wymienia sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie; 

7) projektuje kodeks etyczny obowiązujący w grupie. 

4. Ocena efektów działań. Uczeń: 

1) przyjmuje formę prezentacji efektów przedsięwzięcia; 

2) wymienia efekty pracy; 

3) analizuje mocne i słabe strony przeprowadzonego przedsięwzięcia uczniowskiego. 
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Z całą mocą należy jednak podkreślić, że możliwości zastosowania narzędzia znacznie 

wykraczają poza wymienione wyżej przedmioty podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w 

praktyce. Założenia jego konstrukcji, potwierdzone badaniami wśród nauczycieli szkół i 

doświadczeniami ekspertów uczestniczących w Projekcie, powodują, że jest to narzędzie 

niezwykle przydatne z punktu widzenia całej szkoły. W podstawie programowej w założeniach 

ogólnych, przyjęto bowiem wyraźnie, że w procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie 

edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, 

kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, a strategia uczenia się przez całe życie 

wymaga umiejętności podejmowania własnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o 

wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do 

ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. Narzędzie do badania kompetencji sprzyja więc 

realizacji tych podstawowych zadań szkoły wynikających z Rozporządzenia MEN ws. podstawy 

programowej. 

Wykorzystanie narzędzia nie tylko na lekcjach podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w 

praktyce, ale także przez doradców zawodowych, wychowawców czy psychologów szkolnych, 

stanowi korzyść dla pracy całej szkoły, która jako jednostka edukacyjna może lepiej dopasować 

swoje metody, cele i treści kształcenia do profilu kompetencyjnego swoich uczniów.  

 

 

Tomasz Rachwał 
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STRUKTURA GRY SYMULACYJNEJ  

INNOWACYJNY PRODUCENT KOMPUTERÓW 

Wstęp do podręcznika dla nauczyciela 

 

Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze, prowadzące do kształtowania się 

społeczeństwa informacyjnego, stawiają przed systemem edukacji szczególne wyzwania, 

związane z koniecznością przygotowania dzieci i młodzieży do życia w nowych warunkach. 

Wynika to z faktu, że w tej nowej fazie rozwoju cywilizacyjnego podstawową bazą ekonomiczną 

jest gospodarka oparta na wiedzy, gdzie znaczącą rolę odgrywa jakość kapitału ludzkiego i 

społecznego. W tej sytuacji zmniejsza się rola tradycyjnych czynników rozwoju gospodarczego, 

jakim były surowce i ziemia, na rzecz jakości tego kapitału, a więc w węższym rozumieniu – 

każdego człowieka, jego przygotowania edukacyjnego, a także cech osobowościowych, wśród 

których główną rolę odgrywa postawa przedsiębiorcza. Przedsiębiorczość skłania do 

poszukiwania czegoś nowego na różnych stanowiskach pracy, odchodzenia od starych 

rozwiązań w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w efekcie czego możliwe jest 

proponowanie nowych, konkurencyjnych produktów i usług, czyli powstanie innowacji. Stąd 

kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali 

ma kształtowanie postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności funkcjonowania w 

świecie biznesu. Człowieka, który zdolny będzie do uczestniczenia w budowie gospodarki 

opartej na wiedzy i sprosta wyzwaniom, jakie wynikają z fazy informacyjnej rozwoju 

cywilizacyjnego. Faza ta, jak wskazuje zresztą jej nazwa, związana jest także z dynamicznym 

rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Świat obiega coraz większa ilość różnego 

typu informacji, do których przetwarzania i analizowania wykorzystuje się techniki 

komputerowe. Ważna jest więc umiejętność z jednej strony korzystania z tych zasobów 

informacji i ich selekcja, z drugiej zaś umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych 

do analizy informacji i wykorzystania ich w praktyce. Informacja stała się bowiem 

podstawowym zasobem produkcyjnym – obok wcześniej funkcjonujących w gospodarce 

czynników: surowców, kapitału, pracy i przedsiębiorczości. Współcześnie informacja jest 

częścią każdego procesu produkcyjnego i świadczenia usług. Niezmiernie ważne jest więc 

kształtowanie w ramach współczesnych systemów edukacji zarówno postaw przedsiębiorczych 

i umiejętności menedżerskich do zarządzania różnego typu zasobami, w tym informacją, a 

także kompetencji informatycznych. Współczesna szkoła potrzebuje więc dobrych założeń 

programowych i programów nauczania oraz nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, które taki 

proces kształcenia umożliwią. Należy sobie zdawać sprawę, że dla młodego człowieka 

funkcjonowanie w świecie komputerów i szybkiego dostępu do zasobów informacyjnych, 
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głównie poprzez internet, jest czymś naturalnych i oczywistym, dlatego też szkoła, która nie 

będzie tych narzędzi wykorzystywać, będzie jawiła się jako przestarzała i nieatrakcyjna. 

Zdając sobie sprawę z nowych wyzwań gospodarki, która opiera się na wiedzy oraz mając na 

uwadze fazę informacyjną rozwoju cywilizacyjnego, w wielu krajach podejmuje się próby 

reform programowych w oświacie, tak aby dostosować cele i treści kształcenia do nowych 

warunków w jakich młodzież będzie wkraczać w dorosłe życie. Również w Polsce w ramach 

reformy oświaty, która obejmuje szkoły ponadgimnazjalne od roku szkolnego 2012/2013, 

nastąpiły istotne zmiany programowe, także w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości. 

Oprócz zmian w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości 

(obowiązkowego w kształceniu ogólnym wszystkich uczniów), wprowadzono nowy 

fakultatywny przedmiot ekonomia w praktyce. W świetle nowych rozporządzeń MEN podstawy 

przedsiębiorczości powinny być realizowane w I klasie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w 

wymiarze min. 60 godz., natomiast ekonomia w praktyce jest przedmiotem uzupełniającym, 

którego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności w zakresie 

współpracy w zespole, zarządzania czasem i organizacją różnego typu przedsięwzięć, w 

wymiarze 30 godzin i tylko w szkołach kończących się maturą (liceum, technikum). Szkoda 

jednak, że przedmiot ten nie jest obowiązkowy, a jedynie fakultatywny. Jak ważna jest 

postawa przedsiębiorcza, umiejętność zarządzania samym sobą i nowymi przedsięwzięciami, a 

także wiedza ekonomiczna o procesach zachodzących w gospodarce globalnej, krajowej, 

regionalnej i lokalnej uwidoczniło się szczególnie w okresie trwającego od kilku lat kryzysu 

gospodarczego. Wiele osób zostało postawionych w sytuacji utraty pracy i konieczności 

znalezienia nowej, co w warunkach wysokiego bezrobocia w wielu krajach bądź regionach nie 

jest rzeczą prostą. W warunkach spadku produkcji i ograniczania zatrudnienia okazało się 

więc, że dla wielu osób samozatrudnienie staje się jedynym możliwym sposobem zapewnienia 

sobie godziwych środków do życia. Kluczową więc sprawą staje się kwestia zdolności do 

założenia i poprowadzenia własnej firmy. Zadanie to w odniesieniu do form edukacji szkolnej 

spełniają przede wszystkim te dwa przedmioty. Ważne jest więc takie ich poprowadzenie, aby 

wzbudzić zainteresowanie i pełne zaangażowanie uczniów. Tylko wtedy uda się osiągnąć 

wszystkie zakładane efekty kształcenia, wśród których znaczące miejsce odgrywają 

umiejętności i postawy. Jest to zadanie bardziej wymagające niż osiągnięcie celów kształcenia 

w zakresie wyposażenia w wiedzę. Jest to tym bardziej istotne, że ekonomia w praktyce jest 

przedmiotem do wyboru i podlega ocenie uczniów, co będzie miało wpływ na częstotliwość 

wyboru przez kolejne roczniki. Na mniejsze zainteresowanie tym przedmiotem wpłynie także 

brak powiązania go z egzaminem maturalnym. Ranga podstaw przedsiębiorczości w planie 

nauczania w szkołach tylko pozornie wygląda lepiej. Jest to co prawda przedmiot obowiązkowy 

w kształceniu ogólnym, z wymiarem 60 godzin w I klasie, a więc większym niż np. geografii czy 

biologii na tym poziomie, ale nie ma możliwości jego realizacji na poziomie rozszerzonym i tym 
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samym wyboru go na maturze. Podobnie jak w przypadku ekonomii w praktyce brak 

powiązania podstaw przedsiębiorczości z egzaminem maturalnym i kryteriami rekrutacji na 

studia wyższe (niestety także ekonomiczne) powoduje, że nie znajduje się on na liście 

priorytetów uczniów. Nauczyciele stoją więc przed poważnym problemem jak zaangażować 

uczniów w pracę na lekcjach i samokształcenie się z tego zakresu oraz zachęcić ich do wyboru 

przedmiotu ekonomia w praktyce. Niewątpliwie kluczową kwestią będzie poprowadzenie 

obydwu z nich w taki sposób, aby były one atrakcyjne dla uczniów i aby mieli oni poczucie, że 

zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą im się w dorosłym życiu.  

Poważną barierą w tym zakresie jest brak czasu na szersze stosowanie metod aktywizujących, 

ze względu na niewielką liczbę godzin w stosunku do przewidzianych podstawą programową 

efektów kształcenia oraz brak dostępności do odpowiednich, nowoczesnych środków 

dydaktycznych. Potwierdzają to badania prowadzone wśród nauczycieli podczas warsztatów 

Projektu, a także badania prowadzone w innych ośrodkach w Polsce. Wykazały one, że 

nauczyciele są przekonani o konieczności stosowania metod aktywizujących, ale nie robią tego 

zbyt często, ze względu na ograniczenia czasowe na realizację przedmiotu w ramowym planie 

nauczania, zbyt dużą liczebność klas (choć obecnie, ze względu na niż demograficzny sytuacja 

nieznacznie poprawia się w niektórych szkołach) oraz niedostateczne wyposażenie szkół w 

nowoczesne środki dydaktyczne i wyposażenie techniczne do ich użycia. Jak wykazały badania 

diagnostyczne realizowane w ramach Projektu, niewystarczające wyposażenie techniczne 

stanowi bolączkę niemal wszystkich szkół. Część z nich uczestniczy jednak w projektach 

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i dzięki temu mają możliwość unowocześnienia 

swojej bazy technicznej, a co za tym idzie podniesienia atrakcyjności i efektywności 

prowadzonych zajęć. Generalnie jednak wielu szkołom brakuje rzutników multimedialnych, 

tablic interaktywnych, komputerów i odpowiedniego oprogramowania edukacyjnego. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi opracowana w ramach projektu „Jestem 

przedsiębiorczy” gra edukacyjna „Internetowy Producent Komputerów” przeznaczona głównie 

do wspomagania kształcenia w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce w szkołach 

ponadgimnazjalnych, ale także możliwa do wykorzystania w ramach podstaw 

przedsiębiorczości i różnego typu zajęć pozalekcyjnych, np. szkolnych kół przedsiębiorczości. 

Gra jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, umożliwiającym symulowanie działania 

prywatnej firmy zarządzanej przez gracza-ucznia. Gra oddaje realia wielu mechanizmów 

ekonomicznych: konkurencji rynkowej, praw popytu i podaży oraz zasad zarządzania 

przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, procesem 

produkcji i sprzedaży. Zadaniem ucznia jako właściciela firmy produkującej sprzęt 

komputerowy jest więc rywalizacja z innymi graczami na konkurencyjnym rynku. Gra została 

tak zaprojektowana, aby stanowić odpowiedź na zalecenie MEN w zakresie sposobu realizacji 
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przedmiotu ekonomia w praktyce, zawarte w nowej podstawie programowej. Jak zapisano w 

załączniku do Rozporządzenia MEN2: Przedmiot ma na celu wykorzystanie wiedzy uczniów 

dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach podejmowanych w szkole i 

poza szkołą. Uczniowie mogą prowadzić np. firmę uczniowską, brać udział w symulacyjnych 

grach ekonomicznych (również z wykorzystaniem technologii informatycznych), przeprowadzać 

analizę wybranego rynku lub podejmować inne projekty o charakterze ekonomicznym. […] 

Należy stworzyć uczniowi sytuacje, w których samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące rodzaju 

i zakresu przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym. Gra realizuje więc zalecenia 

udostępniania uczniom symulacji ekonomicznych, w ramach których mają możliwość 

zapoznania się z takimi elementami funkcjonowania biznesu jak: 

 konieczność prowadzenia analiz rynkowych i wyciągania wniosków, 

 proces rekrutacji pracowników, organizacja pracy na różnych stanowiskach i wypełnianie 

obowiązków pracodawcy względem nich (wypłata wynagrodzeń, podnoszenie kwalifikacji), 

 proces rozdziału ograniczonych zasobów dla celów produkcji, 

 elementy procesu technologicznego produkcji, jakości i ceny jako elementów walki 

konkurencyjnej na rynku, 

 proces sprzedaży wyprodukowanych dóbr, 

 wypełnianie obowiązków przedsiębiorcy względem państwa (w zakresie podatków)  

i zobowiązania wobec podmiotów trzecich (np. opłaty za lokal), 

 zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędów i instytucji otoczenia biznesu. 

Najlepiej jeśli gra podejmowana jest zespołowo (choć mogą w nią grać indywidualne osoby), 

dzięki czemu wykształcane są umiejętności w komunikacji interpersonalnej w firmie poprzez 

wspólne podejmowanie decyzji biznesowych. W efekcie realizowany jest w dużym stopniu 

podstawowy cel kształcenia (wymagania ogólne) określony jako Nabycie umiejętności 

przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie 

planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów oraz treści kształcenia (wymagania szczegółowe) 

tego przedmiotu. Wykorzystanie gry w ramach kształcenia pozwala na realizację 

następujących punktów podstawy programowej ekonomii w praktyce (numeracja oryginalna 

wg podstawy programowej): 

1. Planowanie przedsięwzięcia uczniowskiego o charakterze ekonomicznym. Uczeń:  

1) wymienia zasady planowania i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań; 

2) charakteryzuje skutecznego menadżera; 

                                                 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw z 

15 stycznia 2009 roku, nr 4, poz. 17 − Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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4) określa etapy realizacji przedsięwzięcia i dzieli je na zadania cząstkowe; 

5) prognozuje efekty finansowe oraz pozafinansowe przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

kosztów i przychodów. 

2. Analiza rynku. Uczeń:  

1) opisuje rynek, na którym działa przyjęte przez uczniów przedsięwzięcie uczniowskie; 

2) zbiera informacje o rynku i wyjaśnia rządzące nim mechanizmy; 

3) prezentuje zebrane informacje o rynku; 

4) analizuje zagrożenia i możliwości realizacji przedsięwzięcia o charakterze 

ekonomicznym na podstawie zebranych informacji o rynku. 

3. Organizacja przedsięwzięcia. Uczeń:  

1) stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej; 

2) przyjmuje rolę lidera lub wykonawcy; 

4) przydziela lub przyjmuje zadania do realizacji; 

5) współpracuje w zespole realizującym przedsięwzięcie. 

4. Ocena efektów działań. Uczeń: 

3) analizuje mocne i słabe strony przeprowadzonego przedsięwzięcia uczniowskiego; 

4) ocenia możliwości realizacji przedsięwzięcia o podobnym charakterze na gruncie 

realnej gospodarki rynkowej. 

Jak widać w powyższym zestawieniu większość zapisów wymagań szczegółowych zawartych w 

podstawie programowej ekonomii w praktyce może być realizowana w sposób pośredni lub 

bezpośredni za pomocą gry Innowacyjny Producent Komputerów. 

Należy zwrócić uwagę na problem związany z brakiem możliwości realizacji tego przedmiotu w 

zasadniczych szkołach zawodowych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w 

przeciwieństwie do absolwentów szkół kończących się maturą, z reguły bezpośrednio po szkole 

trafiają na rynek pracy i próbują m.in. podjąć samozatrudnienie. Konieczne jest więc 

wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych. 

Należy więc negatywnie ocenić brak możliwości wyboru przez uczniów zasadniczej szkoły 

zawodowej przedmiotu ekonomia w praktyce. Niemniej w programach zasadniczych szkół 

zawodowych znajduje się moduł (przedmiot) dotyczący podstaw działalności gospodarczej i 

właśnie w jego ramach, w szkole zawodowej, gra IPK może być wykorzystana. 
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Ze względu na fakt, że gra kształtuje uniwersalne umiejętności biznesowe, głównie w zakresie 

zarządzania i myślenia ekonomicznego, możliwe jest jej wykorzystanie także w ramach zajęć 

pozalekcyjnych (np. szkolnego koła przedsiębiorczości) oraz na lekcji podstaw 

przedsiębiorczości. Dzięki wykorzystaniu IPK może być realizowana znaczna część stawianych 

uczniom wymagań ogólnych, tj. w zakresie punktów: 

I. Komunikacja i podejmowanie decyzji – uczeń wykorzystuje formy komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia ich skutki, zarówno pozytywne, 

jak i negatywne. 

II. Gospodarka i przedsiębiorstwo – uczeń wyjaśnia zasady funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan. 

III. Planowanie i kariera zawodowa – uczeń analizuje dostępność rynku pracy w 

odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych (głównie w odniesieniu do 

zakładania własnej firmy). 

IV. Zasady etyczne – uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach 

pracownik−pracodawca. 

Wykorzystanie IPK w praktyce szkolnej sprzyja także realizacji znacznej części 

wymagań szczegółowych, koncentrując się na następujących punktach (uwaga: zachowano 

oryginalną numerację punktów wg zapisów podstawy programowej): 

1. Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń: 

5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie; 

7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia 

skutki własnych działań; 

8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji 

oraz prezentacji własnego stanowiska. 

2. Rynek – cechy i funkcje. Uczeń: 

6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż. 

3. Instytucje rynkowe. Uczeń: 

7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka  

w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania. 

5. Przedsiębiorstwo. Uczeń: 

1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo; 

2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji; 
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6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i 

wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu; 

8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego 

realizacji; 

10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa. 

Realizacja tych treści odbywa się poprzez prostą w obsłudze, intuicyjną i atrakcyjną (także pod 

względem graficznym) grę edukacyjną. Kształtuje się też w ten sposób kompetencje 

informatyczne. Można w pełni zarekomendować wykorzystanie gry IPK na lekcjach zarówno 

ekonomii w praktyce, jak i podstaw przedsiębiorczości oraz w czasie ewentualnych zajęć 

pozalekcyjnych.  

 

 

 

Tomasz Rachwał 
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GRA EDUKACYJNA HEADMASTER 

Wstęp do podręcznika dla nauczyciela 

 

Współczesna faza informacyjna rozwoju cywilizacyjnego nazywana jest także fazą 

informatyczną, ze względu na fakt, że technologie komputerowe stały się powszechną 

codziennością, mającą zastosowanie w każdej płaszczyźnie życia gospodarczego i społecznego, a 

także życia poszczególnego człowieka. Dotyczy to także systemu edukacji, w którym 

wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych i technologii 

komputerowych staje się zwykłą koniecznością. Wynika to z faktu, że techniki te dla uczniów 

różnego typu szkół są czymś naturalnym, obecnym w codziennym życiu. Stanowi to z jednej 

strony zagrożenie dla szkół, które nie potrafią się dostosować do tych nowych wyzwań i 

zrozumieć, że bez stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych szanse na utrzymanie się 

na konkurencyjnym rynku oświatowym są małe. Z drugiej strony, dla wielu szkół staje się to 

elementem przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku sektora edukacyjnego, choć nie 

jest sprawą oczywistą, na ile nowoczesne narzędzia dydaktyczne podnoszą poziom jej 

konkurencyjności. Na pewno jednak powinna stosować środki podobne do tych, których 

uczniowie doświadczają na codzień. Nowoczesna szkoła musi więc sprostać tym wyzwaniom.  

Z jednej strony, odbywa się to przez zatrudnianie kompetentnych, przedsiębiorczych 

nauczycieli. Przedsiębiorczych, czyli twórczych, otwartych na nowości, aktywnych w 

poszukiwaniu i wdrażaniu nowych metod nauczania, tak aby sprzyjały one rozwojowi ucznia i 

były dopasowane do jego poziomu, co daje wysoką efektywność procesu kształcenia. Z drugiej 

strony, szkoła ta potrzebuje odpowiednich środków dydaktycznych, narzędzi, które, idąc z 

duchem czasu, będą istotnym wsparciem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania. 

Jednym z takich narzędzi, które można wykorzystać w szkole jako odpowiedź na współczesne 

oczekiwania uczniów jest gra Headmaster, wypracowana w ramach projektu „Jestem 

przedsiębiorczy”, której podstawowym celem jest sprawdzenie wiedzy i podstawowych 

umiejętności z zakresu treści kształcenia podstaw przedsiębiorczości w szkole 

ponadgimnazjalnej. Gra oparta jest na formule multimedialnego testu (quizu), w którym 

losowane są pytania dla ucznia z szerokiej bazy pytań obejmującej zagadnienia z podstawy 

programowej tego przedmiotu. Choć pytania mają charakter testowy i choć są pytaniami 

zamkniętymi to sprawdzają nie tylko wiedzę uczniów, ale także umiejętności, głównie z 

zakresu analizy zjawisk przedstawianych na wykresach. Dużą rolę w kształtowaniu zestawu 

możliwych do wylosowania pytań dla uczniów ma nauczyciel, posiadający możliwość 

konstrukcji jego założeń. Dotyczą one możliwości wyboru stopnia trudności pytań spośród 
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dostępnej puli 900 pytań (poziom łatwy – 330, średni – 330, trudny = 240), czasu trwania – lub 

wybrania opcji braku ograniczeń czasowych, formy (indywidualny/drużynowy) oraz zakresu 

pytań. Poszczególne zagadnienia są zgrupowane w następujące działy (zgodnie z nową 

podstawą programową, numeracja w nawiasach wg zakresu grup treści w rozporządzeniu nt. 

podstawy programowej): 

 Człowiek przedsiębiorczy i komunikacja interpersonalna (cz. 1 podstawy programowej) – 

100 pytań, 

 Funkcjonowanie gospodarki rynkowej (cz. 2 i 4 PP) – 250, 

 Pieniądz i instytucje rynkowe (cz. 3 PP) – 200, 

 Przedsiębiorstwo (cz. 5 PP) – 220, 

 Rynek pracy (cz. 6 PP) – 230. 

Taki dobór ilości pytań gwarantuje, że wszystkie podstawowe zagadnienia z podstaw 

przedsiębiorczości mogą być zrealizowane. Decyzja należy do nauczyciela, który ostatecznie 

decyduje o zakresie pytań, np. w zależności od tego, jak dział treści kształcenia chciałby 

właśnie sprawdzić. Wpływa to na uniwersalność tego narzędzia. Ponadto, w ciągu całej gry 

uczeń może skorzystać z 3 podpowiedzi (porada ekspert, 50/50 – wyeliminowanie 2 błędnych 

odpowiedzi oraz badanie opinii). Rozwiązanie testu bez podpowiedzi skutkuje jednak 

dodatkowymi punktami, co ma zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. 

Warto więc zapoznać się ze szczegółową koncepcją tej gry i jej funkcjonalnością, gdyż jej 

wykorzystanie w praktyce szkolnej w znaczący sposób wspiera nauczyciela w osiąganiu 

efektów kształcenia w ramach realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz innych 

zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej. 

 

Tomasz Rachwał 
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WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA 

 

Centrum Kompetencji współpracuje z grupą specjalistów z wielu dziedzin związanych z 

szeroko pojętą edukacją. Zaangażowani specjaliści odpowiadają za rozwój i podnoszenie 

umiejętności różnych grup docelowych, zarówno w obszarze umijętności miękkich 

(kompetencje społeczne), jak i twardych (związanych z wiedzą, technologią). 

Do projektu „Jestem przedsiębiorczy” dodatkowo zaproszone zostały instytucje naukowe oraz 

zespoły i organizacje międzynarodowe zajmujące się realizacją projektów inwestujących w 

kapitał ludzki. 

Od momentu uruchomienia naszego projektu współpracujemy z pracownikami naukowymi 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tomasz Rachwał z zespołem współpracowników 

brali udział m.in. w tworzeniu zawartości merytorycznej gry Headmaster (tworzenie puli 

pytań), ustalaniu struktury gry Innowacyjny Producent Komputerów (IPK) oraz konsultował 

zgodność tworzonych narzędzi z założeniami nowej podstawy programowej przedmiotów 

podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. 

 

dr Tomasz Rachwał, urodzony w 1974 roku, geograf ekonomiczny, 

pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie 

Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, od września 2008 roku 

pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Geografii, od września 2006 

do sierpnia 2008 roku zastępca dyrektora Instytutu Geografii, od 

października 2007 roku kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i 

Gospodarki Przestrzennej.  

Na podstawie wyróżnionej i nagrodzonej przez Rektora Akademii Pedagogicznej (obecnie 

Uniwersytet Pedagogiczny) rozprawy doktorskiej nt. „Funkcjonowanie przedsiębiorstw 

przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu 

gospodarowania”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Zioło, w 2005 roku 

otrzymał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (specjalność: geografia ekonomiczna). 

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki procesów transformacji 

społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów globalizacji i integracji 

europejskiej, budowy gospodarki opartej na wiedzy, restrukturyzacji przedsiębiorstw 

przemysłowych, przemian struktur społeczno-gospodarczych, szeroko pojętej problematyki 
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przedsiębiorczości, etyki biznesu oraz dydaktyki geografii i przedsiębiorczości. Jest autorem 

ponad 100 publikacji z tego zakresu, redaktorem ponad 30 prac zbiorowych i tematycznych 

zeszytów czasopism naukowych, a także współautorem jednego z najpopularniejszych pakietów 

do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych (Wydawnictwo 

Nowa Era), obecnego na rynku edukacyjnym już ponad 10 lat, obejmującego program 

nauczania, podręcznik, multimedialny CD-ROM i zeszyt ćwiczeń dla ucznia, podręcznik 

metodyczny z CD i scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczyciela oraz autorem słownika 

terminologicznego z zakresu przedsiębiorczości. W 2012 roku we współautorstwie opracował 

nowy podręcznik i zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości, zgodny z nowa podstawą 

programową. Jako kierownik i członek wielu zespołów problemowych przyczynił się m.in. do 

opracowania pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego koncepcji podstawy programowej 

podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym do szkół ponadgimnazjalnych dla 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestniczy w realizacji wielu projektów badawczych i 

edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości finansowanych ze środków UE, m.in. jako 

kierownik zespołu polskiego w międzynarodowych projektach: FiFoBi – Fit for business: 

Developing business competencies in school (Zdolni do biznesu – kształtowanie kompetencji 

biznesowych uczniów) oraz ReSeCo – Retail Sector Competencies: Developing self and social 

competencies in vocational training for the retail sector (Kompetencje sektora handlu 

detalicznego: Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym 

dla sektora handlu detalicznego) oraz jako koordynator ds. merytorycznych projektu 

ogólnokrajowego Krok w przedsiębiorczość, którego celem jest zaprojektowanie i pilotażowe 

wdrożenie testujące innowacyjnej strategii kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania 

kompetencji matematycznych i informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Za 

działalność dla polskiej oświaty otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008), a także 

nagrody Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za całokształt dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009) oraz za działalność organizacyjną (2010, 

2011, 2012). 

W ramach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (głównie geografia, gospodarka 

przestrzenna oraz turystyka i rekreacja), doktoranckich (geografia) i podyplomowych 

(geografia, przedsiębiorczość), prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw 

przedsiębiorczości, geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, podstaw gospodarki 

przestrzennej, ekonomiki miast i regionów, zarządzania przedsiębiorstwem, gospodarki 

finansowej, systemu bankowego i ubezpieczeniowego, systemu podatkowego, wprowadzenia na 

rynek pracy i dydaktyki przedsiębiorczości. Ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu 

geografii gospodarczej oraz przedsiębiorczości dla dyrektorów szkół, doradców metodycznych, 

nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych. Jest także 

wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 
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oraz Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej, dawniej Wydział Ekonomii i Zarządzania), gdzie prowadzi zajęcia z geografii 

gospodarczej i politycznej świata, geografii ekonomicznej, ekonomiki miast i regionów, 

samorządu terytorialnego, systemu podatkowego i ubezpieczeniowego oraz przedsiębiorczości. 

Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, gospodarczymi i oświatowymi. Pełni m.in. 

funkcję sekretarza naukowego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, jest współpracownikiem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie 

promowania edukacji ekonomicznej społeczeństwa, Narodowego Banku Polskiego w zakresie 

współtworzenia zasobów portalu edukacji ekonomicznej NBPortal.pl, fundacji Edukacja dla 

Społeczeństwa w Warszawie. Jest także członkiem międzynarodowych organizacji, m.in. 

European Regional Science Association (Polish Section) i European Council of Small Business 

and Entrepreneurship. 

Jest współorganizatorem i kierownikiem naukowym corocznych międzynarodowych 

konferencji naukowych z zakresu geografii ekonomicznej oraz międzynarodowych konferencji 

naukowych z zakresu przedsiębiorczości i ogólnopolskich zjazdów nauczycieli 

przedsiębiorczości, organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pełnił funkcję sekretarza, a obecnie 

wiceprzewodniczącego Rady Redakcyjnej i Zastępcy Redaktora Naczelnego Prac Komisji 

Geografii Przemysłu PTG oraz czasopisma „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Przez blisko 10 lat 

prowadził własną firmę usługowo-handlową. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej łączy 

zatem bogate doświadczenie praktyczne z wiedzą teoretyczną. Jest propagatorem stosowania 

aktywizujących metod nauczania, wprowadzania nowoczesnych środków dydaktycznych do 

systemu edukacji, kształtowania postaw otwartości na świat oraz działań przedsiębiorczych. 

Interesuje się fotografią, sportem i podróżami. 
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