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Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych

i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu

Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci�

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych w�ród m³odych ludzi to jedno z g³ównych wyzwañ

dla wspó³czesnej szko³y, instytucji rynku pracy i organizacji pozarz¹dowych, takich jak Fundacja

M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci. Celem Fundacji jest przygotowanie m³odych ludzi do ¿ycia

w warunkach gospodarki rynkowej oraz umo¿liwienie im zdobycia wiedzy i praktycznych umie-

jêtno�ci u³atwiaj¹cych realizacjê planów zawodowych.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych u uczniów to proces ci¹g³y, wymagaj¹cy wielu do-

�wiadczeñ osobistych, wp³ywaj¹cych na sposób postrzegania, my�lenia i zachowania m³odego

cz³owieka. Chcia³abym zwróciæ uwagê na to, ¿e kluczow¹ rolê w tym procesie � oprócz rodziny

i �rodowiska lokalnego � powinna odgrywaæ szko³a.

Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego zobowi¹zuje gimnazja oraz szko³y ponadgimna-

zjalne do realizacji zadañ z zakresu edukacji ekonomicznej1. Na poziomie gimnazjum w ramach

trzeciego modu³u przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie szko³a ma obowi¹zek dostarczaæ uczniom

elementarn¹ wiedzê ekonomiczn¹, rozwijaæ ducha przedsiêbiorczo�ci, rozbudzaæ wyobra�niê,

pomys³owo�æ dotycz¹c¹ przysz³ej aktywno�ci zawodowej i gospodarczej, pomagaæ w �wiado-

mym kszta³towaniu orientacji i kariery zawodowej. Ponadto, kszta³c¹c w ramach przedmiotu pod-

stawy przedsiêbiorczo�ci na poziomie ponadgimnazjalnym ma tworzyæ sprzyjaj¹c¹ atmosferê dla

wspó³pracy z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego w regionie i umo¿liwiaæ uczniom poznanie

specyfiki lokalnego rynku pracy.

Tê istotn¹ funkcjê szko³y w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych dostrzeg³a Komisja

Europejska; wskaza³a ona na przedsiêbiorczo�æ jako jedn¹ z kluczowych kompetencji i, podkre-

�laj¹c, jak wa¿ne jest wzmacnianie ich nauk¹ przez dzia³anie, co Parlament Europejski i Rada

Edukacji potwierdzi³y w swoim zaleceniu, uznaj¹c przedsiêbiorczo�æ za kluczow¹ kompetencjê

w procesie uczenia siê przez ca³e ¿ycie2. Program Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci�

jest kompleksow¹ odpowiedzi¹ na te postulaty i stanowi nowe spojrzenie na dotychczas realizo-

wane programy edukacyjne i przedsiêwziêcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiêbiorczo�ci.

Organizatorem i pomys³odawc¹ jest Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, realizuj¹ca pro-

gram we wspó³pracy z instytucjami partnerskimi: Komisj¹ Nadzoru Finansowego, Polsk¹ Agen-

cj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, Fundacj¹ Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

1 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.
2 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia siê

przez ca³e ¿ycie, Bruksela, 18.12.2006 r., PE-CONS 3650/1/06 REV 1,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_394/l_39420061230pl00100018.pdf.
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oraz Centralnym O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Istot¹ programu jest uzyskanie dwu-

stopniowego znaku jako�ci pracy szko³y, przyznawanego na 3 lata. Proces jego przyznawania

odbywa siê w dwóch etapach: nominacji i certyfikacji. Program ma charakter ogólnopolski,

a jego odbiorcami s¹ gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne, rozumiane jako ca³a spo³eczno�æ

szkolna: uczniowie i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasiêg � zak³ada w³¹cze-

nie w dzia³ania rodziców, uczniów oraz szeroko pojête �rodowisko lokalne. O Certyfikat Jako�ci

�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� mog¹ ubiegaæ siê szko³y, które dbaj¹ o jako�æ nauczania i wychowa-

nia w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, kszta³tuj¹ w�ród uczniów postawy

przedsiêbiorcze, wspó³pracuj¹ z gospodarczo-spo³ecznym otoczeniem szko³y i inicjuj¹ dzia³ania

z zakresu przedsiêbiorczo�ci wspieraj¹ce �rodowisko lokalne. Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przed-

siêbiorczo�ci� za�wiadcza, ¿e dana szko³a pe³ni rolê lokalnego centrum edukacyjnego z dziedzi-

ny przedsiêbiorczo�ci dla m³odych ludzi.

Za³o¿eniem programu jest certyfikacja szkó³ na podstawie ich aktywno�ci w czterech obsza-

rach tematycznych:

� �Przygotowujemy do aktywno�ci na rynku pracy� � szko³a stwarza warunki do kszta³towania

u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy;

� �Uczymy �wiadomego gospodarowania finansami� � szko³a stwarza warunki do przygotowa-

nia uczniów do �wiadomego zarz¹dzania finansami;

� �Jeste�my otwarci na wspó³pracê z innymi� � szko³a rozwija wspó³pracê z lokalnymi partnerami;

� �Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za edukacjê ekonomiczn¹� � szko³a zapewnia ekonomiczny

wymiar kszta³cenia.

W ramach realizacji zadañ z poszczególnych obszarów tematycznych opracowane zosta³y

standardy i wska�niki potwierdzaj¹ce aktywno�æ szkó³. Obszar pierwszy dotyczy szeroko pojê-

tej tematyki edukacji dla rynku pracy. Mowa w nim o przygotowaniu uczniów do planowania

�cie¿ki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej. W tym celu szko³a realizuje program dydak-

tyczno-wychowawczy uwzglêdniaj¹cy przygotowanie ucznia do planowania i dokonywania

wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach przygotowuj¹cych do

planowania �cie¿ki edukacji i kariery, a szko³a stwarza mo¿liwo�æ weryfikacji planów i organizuje

kursy pozwalaj¹ce zdobyæ dodatkowe kwalifikacje. Plan dydaktyczno-wychowawczy i doku-

mentacja szkolna powinny uwzglêdniaæ tê tematykê, a uczniowie � mieæ mo¿liwo�æ uczestnicze-

nia w zajêciach pozwalaj¹cych wyrównywaæ szanse i zdobywaæ umiejêtno�ci ponadprzedmiotowe.

Standard drugi mówi, ¿e szko³a przygotowuje ucznia do korzystania z pozaszkolnych �róde³

informacji dotycz¹cych rynku pracy, potrafi tak¿e pozyskaæ sojuszników wspieraj¹cych te dzia-

³ania. W tym celu powinna wspó³pracowaæ z partnerami dzia³aj¹cymi na rzecz przygotowania

uczniów do wej�cia na rynek pracy i zapraszaæ do wspó³pracy konsultantów (z biur karier,

urzêdów pracy itp.) oraz lokalnych pracodawców. Ponadto, szko³a spe³niaj¹ca te kryteria wspó³-

organizuje imprezy: gie³dy szkó³ i pracy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Dysponuje tak¿e

harmonogramem ca³orocznej wspó³pracy z partnerami lokalnymi w zakresie tematyki rynku pracy.

Na wysok¹ jako�æ pracy szko³y w obszarze pierwszym sk³ada siê te¿ doskonalenie rady pedago-

gicznej. Szko³a umo¿liwia zewnêtrzne oraz wewn¹trzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie

edukacji dla rynku pracy. W szkole tworzy siê warunki i zaplecze do prowadzenia edukacji

w zakresie tej problematyki. S¹ to m.in.: powszechnie dostêpna biblioteczka zawodoznawcza,

p³yty CD i filmy, katalog zawodów, aktualna gazetka �cienna, mo¿liwo�æ korzystania przez uczniów

z internetu i pomieszczenia dla szkolnych o�rodków kariery. Wa¿nym kryterium s¹ pozalekcyjne

formy realizacji edukacji dla rynku pracy. Szko³a powinna zapewniæ uczniom mo¿liwo�æ udzia³u

w pozaszkolnych formach edukacji dla rynku pracy.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu...
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Przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w �wiadomym planowaniu �cie¿ki edukacyjnej

i budowaniu kariery zawodowej to równie¿ wa¿ny element jako�ci pracy szko³y. Szko³a okre�la-

j¹ca siê mianem �szko³y przedsiêbiorczo�ci� realizuje program edukacyjny dla rodziców z zakresu

planowania kariery zawodowej ucznia gimnazjum w powi¹zaniu z rynkiem pracy. Przyjmuje on

formy konferencji, spotkañ, warsztatów, konsultacji ze specjalistami.

W obszarze drugim pierwszym standardem potwierdzaj¹cym jako�æ pracy szko³y jest realiza-

cja programów z zakresu edukacji finansowej i stwarzanie mo¿liwo�ci przygotowania uczniów do

�wiadomego zarz¹dzania finansami. Wska�nikami jako�ci s¹ liczba programów i liczba uczniów

nimi objêtych. Mowa tu o programach takich, jak: �Ekonomia na co dzieñ�, �Przedsiêbiorczo�æ�

oraz �Moje finanse�, �Zarz¹dzanie firm¹�, �Banki w akcji�, �M³odzie¿owe miniprzedsiêbiorstwo�,

a tak¿e wszelkich autorskich projektach, inicjatywach i innowacjach z tej dziedziny. Kolejnym

standardem jest udzia³ w konkursach zwi¹zanych z finansami. Miar¹ sukcesów szko³y jest po-

ziom i ci¹g³y postêp osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi mo¿liwo-

�ciami i potrzebami. Bada te¿ osi¹gniêcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do

podnoszenia efektywno�ci kszta³cenia. Na wysok¹ jako�æ pracy w zakresie szeroko rozumianej

przedsiêbiorczo�ci sk³adaj¹ siê ponadto wszelkie pozalekcyjne formy realizacji edukacji finanso-

wej. Szko³a tworzy �rodowisko wspieraj¹ce proces uczenia siê w zakresie edukacji finansowej.

Metody pracy z uczniami s¹ w³a�ciwie dobrane, zró¿nicowane i skuteczne. Nauczyciele wyko-

rzystuj¹ kontakty z instytucjami finansowymi: bankami, biurami maklerskimi, gie³d¹. Uczniowie

uczestnicz¹ w obozach naukowych, przedsiêwziêciach, konferencjach, warsztatach i projektach

edukacyjnych o tematyce finansowej. Istotnym elementem jest równie¿ popularyzacja wiedzy

finansowej. Szko³a upowszechnia swoje osi¹gniêcia w zakresie gospodarowania finansami w�ród

lokalnej spo³eczno�ci. Zapewnione jest tak¿e odpowiednie zaplecze edukacji � na stronie inter-

netowej znajduje siê zak³adka finansowa, opracowywane s¹ tematyczne ulotki i materia³y infor-

macyjne dla uczniów i rodziców. Szko³a organizuje i przeprowadza równie¿ w³asne konkursy

i ró¿ne formy sesji, konferencji naukowych (szko³y ponadgimnazjalne), a tak¿e kwizów, warszta-

tów, festynów o tematyce gospodarowania finansami.

Trzeci obszar dotyczy wspó³pracy ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. O jako�ci pracy �wiadczy dba-

³o�æ szko³y o rozwój wiedzy i umiejêtno�ci uczniów dziêki wspó³pracy ze �rodowiskiem pozasz-

kolnym. Nauczyciele zapraszaj¹ praktyków ¿ycia gospodarczego: przedsiêbiorców, pracowników

banków, urzêdów skarbowych, pañstwowych inspektorów pracy, ZUS, KRUS itd. na zajêcia

zwi¹zane z szeroko rozumian¹ edukacj¹ ekonomiczn¹, aby dzielili siê z uczniami swoim do�wiad-

czeniem. Szko³a stwarza uczniom warunki do ró¿norodnych dzia³añ, przedsiêwziêæ i projektów,

w których wykorzystuj¹ oni zdobyt¹ wiedzê i kszta³tuj¹ umiejêtno�ci, oraz dba o to, aby dzia³ania

uczniów by³y wspierane przez osoby kompetentne w danej dziedzinie, które bêd¹ siê z nimi

dzieliæ swoim do�wiadczeniem i doradzaæ im podczas rozwi¹zywania trudno�ci i problemów.

Wa¿ny punkt stanowi organizowanie pozaszkolnych zajêæ edukacyjnych z udzia³em konsultan-

tów. Nauczyciele organizuj¹ zajêcia edukacyjne poza szko³¹, wyprawy do instytucji, wyjazdy

studyjne, podczas których konsultanci dziel¹ siê z uczniami swoim do�wiadczeniem. Kolejny

standard odnosi siê do organizacji przedsiêwziêæ w³¹czaj¹cych �rodowisko pozaszkolne. Do

dzia³añ podejmowanych przez uczniów i nauczycieli anga¿owane s¹ ró¿ne podmioty �rodowiska

lokalnego: rodziny, samorz¹dy lokalne, instytucje, media, organizacje pozarz¹dowe itd. Standard

pi¹ty dotyczy nawi¹zywania kontaktów z organizacjami grantodawczymi i pozyskiwania spon-

sorów. Szko³a stara siê o dotacje i granty oferowane przez organizacje rz¹dowe, samorz¹dowe

i pozarz¹dowe, a uczniowie realizuj¹ ró¿ne przedsiêwziêcia: ekonomiczne, ekologiczne, kultural-

ne, prozdrowotne itd. Nie bez znaczenia jest informowanie �rodowiska o dzia³aniach szko³y.

Szko³a dba o kszta³towanie pozytywnego wizerunku, popularyzuje swoje dzia³ania i informuje
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lokaln¹ spo³eczno�æ o swoich osi¹gniêciach. Wska�nikami tego standardu s¹: strona interneto-

wa szko³y, na której umieszczane s¹ aktualne informacje dotycz¹ce podejmowanych dzia³añ

i osi¹gniêæ uczniów, aktywne forum internetowe pozwalaj¹ce na wymianê opinii i komunikowa-

nie siê, a tak¿e wspó³praca z lokalnymi mediami, które publikuj¹ artyku³y o dzia³aniach szko³y

i sukcesach uczniów.

Czwarty obszar dotyczy zastosowania wiedzy ekonomicznej. Wysoka jako�æ pracy szko³y

w tym aspekcie funkcjonowania szko³y dotyczy edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci i jej miej-

sca w szkole. W przypadku szkó³ ponadgimnazjalnych szko³a wprowadza do zestawu progra-

mów nauczania takie, które stanowi¹ uzupe³nienie lub rozszerzenie tre�ci przedmiotu podstawy

przedsiêbiorczo�ci. W przypadku gimnazjum s¹ to programy obejmuj¹ce edukacjê ekonomiczn¹

i kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych. Nastêpnym standardem w tym obszarze jest osi¹ga-

nie sukcesów, których miarê stanowi poziom i ci¹g³y postêp osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,

zgodny z indywidualnymi mo¿liwo�ciami i potrzebami. Szko³a podnosi równie¿ efektywno�æ

nauczania dziêki udzia³owi uczniów w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej. Wska�-

nikiem do oceny jest tu równie¿ liczba autorskich publikacji nauczycieli z tego zakresu, np.

æwiczeñ i zadañ wykorzystywanych podczas lekcji przedmiotów ekonomicznych.

Szko³a przedsiêbiorcza doskonali w zakresie edukacji ekonomicznej  nie tylko uczniów, ale

i nauczycieli. Rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i wspiera

ich w dzia³aniach na rzecz tego doskonalenia, co wp³ywa na wysoki poziom pracy dydaktycznej.

W planach doskonalenia nauczycieli uwzglêdnia siê tre�ci zwi¹zane z edukacj¹ ekonomiczn¹.

Nauczyciele uczestnicz¹ tak¿e w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia. Ostatnim,

lecz nie mniej wa¿nym punktem w tym zakresie jest szkolna baza edukacji ekonomicznej. Szko³a

zapewnia warunki do realizacji zadañ w zakresie edukacji ekonomicznej, stwarza mo¿liwo�æ osi¹-

gania wysokiej jako�ci pracy. W szkole jest tak¿e pracownia podstaw przedsiêbiorczo�ci lub

wiedzy o spo³eczeñstwie, zawieraj¹ca podrêczn¹ bibliotekê, komputer z dostêpem do internetu,

rzutnik multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD lub VIS, foliogramy, filmy edukacyjne, gry

dydaktyczne itd.

W programie wykorzystano nowoczesne techniki wspó³pracy ze szko³ami. G³ówn¹ platform¹

komunikacji w ca³ym procesie realizacji programu jest internet. Za jego po�rednictwem odbywa-

j¹ siê: rejestracja szkó³, raportowanie, konsultacje i bie¿¹ca komunikacja. Tam umieszczony zo-

sta³ kompletny serwis informacyjny dla szkó³ (informacje promocyjne dotycz¹ce trybu

przyznawania certyfikatów oraz stopnia zaawansowania szkó³ w proces certyfikacji w poszcze-

gólnych województwach, aktualne informacje o aktywno�ci szkó³ w województwach). Zosta³o

uruchomione forum internetowe dla uczestników programu.

W ramach programu certyfikacji odbyte zostan¹ tak¿e hospitacje osi¹gniêæ szkó³ ubiegaj¹-

cych siê o certyfikat, przeprowadzane ka¿dego roku przez Komisjê Certyfikacyjn¹. Bêd¹ im

podlegaæ szko³y wybrane losowo. Nad prawid³owym przebiegiem projektu czuwa zespó³ wyko-

nawczy sk³adaj¹cy siê z Kapitu³y Certyfikacyjnej, Komisji Certyfikacyjnej oraz koordynatora.

W sk³ad wspomnianych organów wchodz¹ eksperci ¿ycia gospodarczego i specjali�ci we wska-

zanych wy¿ej dziedzinach aktywno�ci � przedstawiciele instytucji partnerskich: Komisji Nadzo-

ru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, Fundacji Promocji i Akredytacji

Kierunków Ekonomicznych oraz Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli. W ka¿dym

województwie odbêd¹ siê lokalne uroczysto�ci, po³¹czone z wrêczaniem certyfikatów, stanowi¹ce

posumowanie realizacji programu w danym regionie. W Warszawie odbêdzie siê gala ogólnopolska,

na któr¹ zostan¹ zaproszone najlepsze szko³y ze wszystkich województw.

W pierwszej edycji programu wziê³o udzia³ 526 szkó³ z ca³ej Polski, w tym 70 gimnazjów i 456

szkó³ ponadgimnazjalnych. Nominacjê do dalszego etapu uzyska³a po³owa z nich.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu...
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Ryc. 1. Szko³y uczestnicz¹ce w pierwszej edycji programu

�ród³o: opracowanie autorki.

Ryc. 2. Szko³y nominowane w pierwszej edycji programu

�ród³o: opracowanie autorki.

Podsumowanie

Program Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� stanowi kompleksowe, jako�ciowe

spojrzenie na obecn¹ aktywno�æ szko³y, i zachêca j¹ do nowych przedsiêwziêæ z zakresu eduka-

cji ekonomicznej i przedsiêbiorczo�ci. Jest to projekt niezwykle wa¿ny dla polskiego szkolnictwa,

polsk¹ szko³ê nieustannie ocenia siê bowiem wed³ug wiedzy przekazywanej uczniom, a nie na

podstawie umiejêtno�ci, które uczniowie nabywaj¹ w toku edukacji i z którymi wchodz¹ w doro-

s³e ¿ycie. �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� ma na celu promowanie systematycznego rozwijania umie-

jêtno�ci i wiedzy uczniów z zakresu przedsiêbiorczo�ci oraz promocjê jako�ci pracy szko³y. Takie

podej�cie wprowadza profesjonalne kanony jako�ciowe w nauczanie przedsiêbiorczo�ci i wie-

dzy ekonomicznej. Wierzymy, ¿e wprowadzenie certyfikatu �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� bêdzie

wa¿nym krokiem w rozwoju edukacji ekonomicznej m³odej czê�ci polskiego spo³eczeñstwa,

a przede wszystkim w promowaniu tej edukacji.
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Program �School of Entrepreneurship�

as the Example of the Shaping the Entrepreneurship Attitudes

and Promotion of Quality Schools

Te following paper presents one of the initiatives of the Junior Achievement Foundation in

Poland � the �School of Entrepreneurship� program.

The Foundation works within the framework of the Junior Achievement Worldwide � the

oldest and fastest developing organization in the world, engaged in youth economic education

in over a hundred countries.

This project is as an example of shaping entrepreneurship attitudes and promotion of the best

schools. It proposes a new complex view of realistic activities at school and encourages to new

actions in the field of entrepreneurship education. The core of the project is receiving a quality

mark � Entrepreneurship School Certificate. The project is addressed to the lower and upper

secondary schools.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu...


