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Rola i znaczenie podstaw przedsiêbiorczoci
w kszta³ceniu ogólnym

Wstêp
Przemiany gospodarcze i spo³eczne pocz¹tku XXI w. sta³y siê podstaw¹ rozwa¿añ nad owiat¹
i jej rol¹ w przygotowaniu m³odego cz³owieka do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym. W dokumencie Komisji Europejskiej Edukacja i szkolenia w Europie... ukazano s³aboci
systemów edukacyjnych krajów europejskich. Stwierdzono m.in.: (...) systemy edukacji s¹
nadal pod wieloma wzglêdami skoncentrowane g³ównie na instytucjonalnym funkcjonowaniu
placówek edukacyjnych. Wiêksz¹ uwagê zwraca siê na nauczanie ni¿ uczenie siê, bardziej koncentruje siê na programach nauczania ni¿ na uczniach i nadal wy¿ej ceni siê abstrakcyjn¹ wiedzê akademick¹ ni¿ dostosowanie programów kszta³cenia dla potrzeb odbiorców (...).
Unia Europejska w celu podniesienia konkurencyjnoci gospodarki i tworzenia spo³eczeñstwa wiedzy opracowa³a program dzia³añ w tym zakresie, okrelany jako tzw. strategia lizboñska (Lizbona 2000). Dzia³ania podjête w wyniku realizacji tej strategii s¹ odpowiedzi¹ na zjawisko
globalizacji, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W strategii lizboñskiej wyznaczono tak¿e zadania dla edukacji. W ramach realizacji procesu lizboñskiego powsta³o okrelenie europejski obszar wiedzy, który obejmuje
europejski obszar badañ i innowacji oraz europejski obszar edukacji (kszta³cenie i szkolenie).
W sk³ad europejskiego obszaru edukacji wchodz¹ europejski obszar szkolnictwa wy¿szego i europejski obszar uczenia siê przez ca³e ¿ycie (kszta³cenia ustawicznego). Szczegó³owe kierunki
w zakresie edukacji zosta³y uszczegó³owione w raporcie sztokholmskim (2001) i w dokumencie barceloñskim (2002). Celem tych dzia³añ jest wypracowanie w krajach cz³onkowskich UE
bardziej efektywnych, otwartych i dostêpnych systemów edukacyjnych, odpowiadaj¹cych wyzwaniom spo³eczeñstwa informacyjnego i spo³eczeñstwa wiedzy.
Rola podstaw przedsiêbiorczoci w kszta³ceniu ogólnym
W raporcie UE Skuteczne inwestowanie w edukacjê (2002), wród podstawowych umiejêtnoci niezbêdnych m³odemu cz³owiekowi do funkcjonowania w spo³eczeñstwie wiedzy i na
nowych rynkach pracy zaliczono umiejêtnoæ przedsiêbiorczoci. Równie¿ w za³o¿eniach funkcjonowania europejskiego obszaru edukacji wskazano na koniecznoæ promowania idei przedsiêbiorczoci s³u¿¹cej przygotowaniu do pracy na w³asny rachunek. Wed³ug tych za³o¿eñ
przedsiêbiorczoæ jest jednym z piêciu kluczowych przedmiotów, poprzez które wdra¿any
jest europejski wymiar nauczania, cile powi¹zany z dzia³aniami UE w kwestii zatrudnienia
i zwalczania bezrobocia. Wynika to z faktu, ¿e zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów spo³ecznych i gospodarczych Polski i Europy, czêsto prowadz¹cym do wykluczenia spo³ecznego.
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Umiejêtnoci podstawowe w strategii edukacyjnej UE:
znajomoæ technologii cyfrowych,
umiejêtnoæ uczenia siê,
kompetencje spo³eczne,
przedsiêbiorczoæ,
znajomoæ jêzyków obcych.







Kluczowe przedmioty nauczania w europejskim wymiarze nauczania:
historia,
geografia,
jêzyk obcy,
przedsiêbiorczoæ,
wiedza o spo³eczeñstwie (WOS).
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W Polsce nauczanie przedsiêbiorczoci jest stosunkowo nowym zadaniem edukacyjnym,
gdy¿ obligatoryjnie zosta³o wprowadzone do szkó³ ponadgimnazjalnych od wrzenia 2002 r.
Podstawy przedsiêbiorczoci s¹ jedynym przedmiotem opisanym w podstawie programowej,
za pomoc¹ którego realizowana jest edukacja przedsiêbiorczoci. Z za³o¿eñ strategii lizboñskiej wynika, ¿e nauczanie przedsiêbiorczoci to zadanie nie tylko dla nauczyciela tego przedmiotu, ale tak¿e dla ca³ej spo³ecznoci szkolnej, poprzez stosowanie ró¿norodnych strategii
nauczania. W kszta³ceniu przedsiêbiorczoci nie chodzi jedynie o wiedzê i umiejêtnoci, ale
tak¿e o szeroko rozumiane kszta³towanie postaw m³odych ludzi. Nale¿y przyj¹æ tak¹ koncepcjê
kszta³cenia, znajduj¹c¹ odzwierciedlenie w podstawie programowej i programach nauczania,
która pozwoli na skuteczne ukszta³towanie postawy przedsiêbiorczoci.
Wielowymiarowa koncepcja kszta³cenia jest szans¹ przygotowania m³odzie¿y do wyzwañ
wspó³czesnego wiata. Jej za³o¿enie opiera siê na:
 kszta³towaniu postaw, przekonañ i wartoci, np. skutecznoci, wytrwa³oci, przedsiêbiorczoci, innowacyjnoci;
 kszta³towaniu kompetencji indywidualnych i spo³ecznych stanowi¹cych integraln¹ czêæ
programu edukacyjnego;





W tej koncepcji powinno siê uwzglêdniæ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
w kszta³ceniu musi byæ zawarta wizja przysz³oci;
powinny rosn¹æ wymagania w zakresie wiedzy i umiejêtnoci;
nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e uczeñ podlega wielu wp³ywom, nie tylko wynikaj¹cym z programu kszta³cenia;
nale¿y planowaæ sytuacje dydaktyczne s³u¿¹ce rozwojowi kompetencji i umiejêtnoci (Wragg,
1999).

Koncepcja kszta³cenia ogólnego zawarta w obowi¹zuj¹cej podstawie programowej stanowi
konstrukcjê dwuwymiarow¹. S¹ to przedmioty nauczania i cie¿ki edukacyjne (tematyka miêdzyprzedmiotowa). Brak w niej jasno okrelonych strategii nauczania, które umo¿liwi³yby realizacjê zadañ wynikaj¹cych z za³o¿eñ strategii lizboñskiej w zakresie przedsiêbiorczoci. Nasuwa
siê zatem pytanie: skoro przedsiêbiorczoæ jest jedn¹ z podstawowych umiejêtnoci, to czy
s³usznie podstawy przedsiêbiorczoci umieszczono w podstawie programowej dopiero na
poziomie ponadgimnazjalnym?
Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczoci odbywa siê od pocz¹tku obowi¹zkowego kszta³cenia,
a wiêc od szko³y podstawowej, poprzez m.in. kszta³towanie umiejêtnoci sprawnego porozumiewania siê, pracy w grupie i zespole, poszukiwanie informacji, twórcze rozwi¹zywanie problemów.
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Zatem w podstawie programowej ten aspekt powinien byæ mocnej podkrelony, poprzez wprowadzenie tematyki zwi¹zanej z przedsiêbiorczoci¹ w ramach np. cie¿ek miêdzyprzedmiotowych i w ramach programu rozwoju szko³y na poziomie gimnazjum i szko³y podstawowej.
Treci przedmiotu podstawy przedsiêbiorczoci w ma³ym stopniu s¹ skorelowane z treciami
innych przedmiotów. Analiza podstaw programowych i programów nauczania wskazuje na
powi¹zanie podstaw przedsiêbiorczoci z nastêpuj¹cymi przedmiotami szkolnymi: histori¹,
geografi¹, wiedz¹ o spo³eczeñstwie (WOS). cilejsza korelacja umo¿liwi³aby poszerzenie wiedzy uczniów z wybranej dziedziny i pozwoli³a na kszta³towanie postawy przedsiêbiorczoci.
Znaczenie podstaw przedsiêbiorczoci w rozwoju jednostki w procesie kszta³cenia
Nieustanny przyrost wiedzy powoduje potrzebê zmiany podejcia do koncepcji kszta³cenia.
Uczniowi w doros³ym ¿yciu bêdzie potrzebna szeroka wiedza, aby sprosta³ on wymaganiom
wspó³czesnoci. Równoczenie bêd¹ mu potrzebne kompetencje w wielu dziedzinach; nie wystarczy umiejêtnoæ czytania, pisania i liczenia. Warunkiem niezale¿noci na rynku pracy bêd¹
umiejêtnoæ i wola samodzielnego zdobywania wiedzy. Podjêcie wspó³pracy z innymi bêdzie
wymaga³o niezbêdnych kwalifikacji i umiejêtnoci ich wykorzystania. Bêdzie potrzebna zarówno szczegó³owa wiedza w wybranych dziedzinach, jak i ogólna znajomoæ podstawowych
pojêæ z innych dziedzin.
Rozwój jednostki w procesie kszta³cenia nale¿y rozpatrywaæ w trzech aspektach:
 umiejêtnoci komunikowania siê,
 umiejêtnoci intelektualnych,
 rozwoju indywidualnego i spo³ecznego.
Przedmiot podstawy przedsiêbiorczoci dostarcza uczniom szczegó³owej wiedzy m.in.
o formach organizacyjno-prawnych przedsiêbiorstw, funkcjonowaniu gospodarki rynkowej oraz
zwi¹zanych z ni¹ najwa¿niejszych instytucjach, rodzajach us³ug bankowych dla ludnoci i przedsiêbiorstw itp., a równoczenie rozwija i doskonali ró¿norodne umiejêtnoci oraz kszta³tuje
postawy. Ten przedmiot przyczynia siê do rozwoju jednostki dziêki doskonaleniu umiejêtnoci
komunikowania siê (umiejêtnoci jêzykowe). Umiejêtnoæ komunikowania siê obejmuje:
 czytanie-pisanie,
 mówienie,
 liczenie.
Pomimo upowszechnienia siê sposobów audiowizualnego i elektronicznego komunikowania
siê, jêzyk pisany i mówiony jest nadal w powszechnym u¿yciu. Rola jêzyka pisanego wci¹¿
wzrasta wraz z coraz powszechniejszym u¿ywaniem w ¿yciu codziennym znaków ikonicznych,
np.: miêdzynarodowych oznakowañ symboli radioaktywnych, symboli ubezpieczeñ AC, OC,
oznakowañ formularzy zeznañ o wysokoci osi¹gniêtego dochodu PIT. Podstawy przedsiêbiorczoci umo¿liwiaj¹ doskonalenie umiejêtnoci jêzykowych poprzez m.in. czytanie i wype³nianie formularzy urzêdowych, redagowanie pism, pisemne uzasadnianie stanowisk w wybranych
kwestiach, redagowanie CV. Wzbogacaj¹ one s³ownictwo ucznia poprzez stosowanie terminologii ekonomicznej i prawniczej.
Kompetencje obywatelskie (rozwój indywidualny i spo³eczny):
 postawy,
 przekonania,
 wartoci.
Rozwój umiejêtnoci intelektualnych w obrêbie przedmiotów jest podobny. Obejmuje pewien zasób wiedzy faktograficznej (nazw i pojêæ), kszta³tuj¹cej treæ i bieg mylenia w trakcie
poznawania danej dyscypliny. Podstawy przedsiêbiorczoci s³u¿¹ kszta³towaniu umiejêtnoci
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intelektualnych w zakresie oceniania, przewidywania, rozwi¹zywania problemów, mylenia
spekulatywnego. Kiedy uczeñ opracowuje plan dzia³alnoci gospodarczej (biznesplan), kiedy
musi zdecydowaæ, co robiæ w obliczu dylematu moralnego  rozwi¹zuje problem. Chc¹c przewidzieæ, czy zamierzona dzia³alnoæ gospodarcza przyniesie zysk, powinien rozwa¿yæ przes³anki, które pozwol¹ wnioskowaæ o tym, co bêdzie, na podstawie tego, co jest. Wysuwanie
hipotez wymaga logicznego wnioskowania, opartego na rzetelnych informacjach: dlaczego co
siê zdarzy³o i co siê mo¿e zdarzyæ w przysz³oci. Wymaga to od ucznia ró¿nych rodzajów
mylenia, w tym przypominania informacji, szacowania dowodów, przewidywania, przekraczania bariery nieznanego. Zdolnoæ mylenia po nowemu, bez ulegania rutynie wewnêtrznego przedstawiania sobie rzeczy i procesów, jest istotnym wk³adem podstaw przedsiêbiorczoci
w rozwój intelektualny ucznia.
W zakresie rozwoju indywidualnego i spo³ecznego istotne wydaje siê kszta³towanie cechy
elastycznoci jako przeciwstawnej sztywnemu myleniu i postêpowaniu. Zdolnoci przystosowania siê, ustawicznego kszta³cenia, wykorzystania nabytej wiedzy w ró¿nych sytuacjach
nale¿¹ do wa¿niejszych cech osobowoci, warunkuj¹cych przetrwanie i sukcesy w gwa³townie
zmieniaj¹cym siê wiecie. Badania opinii pracodawców wykaza³y, ¿e wol¹ oni, aby nowi
pracownicy odebrali dobre wykszta³cenie ogólne, które daje podstawy wiedzy, ale tak¿e kszta³tuje podstawy i wartoci. Wród wskazywanych cech osobowoci wymieniano najczêciej:
elastycznoæ, chêæ uczenia siê, otwartoæ na zmiany, samodzielnoæ i rzetelnoæ (Wragg 1999).
Podstawy przedsiêbiorczoci sprzyjaj¹ rozwojowi wybranych postaw, przekonañ i wartoci
zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do grupy.
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Role and Sense of the Bases for Entrepreneurships
in a General Education
The goal of this article is to take into consideration the role of the basis of entrepreneurship
in the educational system. Author gives particular attention to EU educational strategy, which
presumes the entrepreneurship is essential skill for young people to function in the knowledge
society and on new job markets. The necessity of promoting the view that the entrepreneurship
prepares for self-employment was indicated in European field of education. The entrepreneurship is one of five key subjects, by which European educational system, related to EU project on
employment and unemployment, is implemented. Furthermore author presents how important
the subject is for the personal and social development of students.

