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Dzieñ przedsiêbiorczoci  szans¹ na lepsze przygotowanie
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych do wejcia na rynek pracy

Niniejszy tekst prezentuje jedn¹ z inicjatyw Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci, maj¹c¹ na celu kszta³towanie i promowanie postaw przedsiêbiorczoci, kreatywnoci i inicjatywy
wród m³odzie¿y, a tak¿e przygotowanie jej do funkcjonowania w warunkach zmiennego rynku
pracy. U jego podstaw tkwi przekonanie, ¿e najlepsz¹ metod¹ nauczania przedsiêbiorczoci jest
uczenie przez praktykê, i to uczenie we wspó³pracy ze rodowiskiem przedsiêbiorców. To przekonanie stanowi istotê dzia³alnoci Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci, która przygotowuje dzieci i m³odzie¿ do ¿ycia w warunkach gospodarki rynkowej i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Prowadzone przez Fundacjê programy edukacyjne pozwalaj¹ m³odzie¿y lepiej zrozumieæ zasady
ekonomii i funkcjonowania biznesu, a tak¿e doskonaliæ umiejêtnoci praktyczne. Rozwijaj¹
w uczniach umiejêtnoæ krytycznego mylenia, kszta³tuj¹ aktywny stosunek do ¿ycia, ucz¹ kreatywnoci, efektywnej komunikacji i pracy w grupie.
Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci dzia³a w ramach Junior Achievement Worldwide
 najstarszej (powsta³ej w 1919 r.) i najszybciej rozwijaj¹cej siê na wiecie organizacji zajmuj¹cej
siê edukacj¹ ekonomiczn¹ m³odzie¿y w ponad stu krajach. Dotychczas z programów Fundacji
w Polsce skorzysta³o 1624 tys. uczniów. W roku szkolnym 2007/2008 wziê³o w nich udzia³ ponad
750 tys. uczniów.
Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci dzia³a we wspó³pracy ze rodowiskiem przedsiêbiorców, Centralnym Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Ministerstwem Edukacji Narodowej
i Narodowym Bankiem Polskim. Umo¿liwia uczniom udzia³ w wielu konkursach krajowych i miêdzynarodowych, takich jak: Europejski Konkurs na Najlepsze M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo, Letni Obóz Przedsiêbiorczoci i Global Business Challenge. Mog¹ oni wspólnie uczyæ siê,
pracowaæ i konkurowaæ z m³odzie¿¹ z ca³ego wiata. M³odzi ludzie maj¹ tak¿e mo¿liwoæ uczestniczenia w miêdzynarodowych konkursach organizowanych przez Fundacjê w internecie.
W 2007 r. Junior Achievement Worldwide uzna³ Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci
za najlepiej rozwijaj¹c¹ siê organizacjê tego typu na wiecie.
Aktualnie Fundacja realizuje 12 programów i projektów edukacyjnych dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednym z nich jest Dzieñ przedsiêbiorczoci  program, który
w polskich szko³ach ponadgimnazjalnych odniós³ ogromny sukces. Sprzyja on podejmowaniu
przez m³odych ludzi trafnych decyzji dotycz¹cych ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy uczniowie maj¹ mo¿liwoæ zweryfikowania swoich wyobra¿eñ o wymarzonym zawodzie, zapoznania siê w praktyce z jego specyfik¹ oraz
pozyskania informacji o wymaganym wykszta³ceniu, umiejêtnociach i predyspozycjach niezbêdnych do jego wykonywania. Te dowiadczenia s¹ nastêpnie analizowane podczas lekcji w szkole.
Ide¹ Dnia przedsiêbiorczoci jest w³¹czenie rodowisk przedsiêbiorców w edukacjê m³odzie¿y, zbudowanie mostów miêdzy szko³¹ a miejscem pracy, uwiadomienie m³odym ludziom
koniecznoci dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków rynku pracy oraz wyposa¿enie m³odzie¿y w umiejêtnoci umo¿liwiaj¹ce wiadome rozpoczêcie pracy i doros³ego ¿ycia.
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Program wpisa³ siê ju¿ na sta³e do kalendarza polskich szkó³, mimo to na pocz¹tku ka¿dego
roku szkolnego przypomina siê szko³om o mo¿liwoci przyst¹pienia do kolejnej edycji. W tym
celu podczas warsztatów i szkoleñ dla nauczycieli rozprowadzane s¹ ulotki o projekcie, ustawicznie prowadzi siê korespondencjê elektroniczn¹ ze szko³ami, placówkami edukacyjnymi, orodkami doskonalenia nauczycieli, zamieszcza stosowne artyku³y w prasie ogólnopolskiej, lokalnej
i bran¿owej (zw³aszcza skierowanej do rodowisk szkolnych).
Tylko w ostatnim roku szkolnym w programie Dzieñ przedsiêbiorczoci wziê³o udzia³ ponad
39 tys. uczniów z 598 szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ym kraju. Przez cztery kolejne edycje
programu liczba zaanga¿owanych szkó³ wzros³a blisko dwukrotnie.
Wykresy przedstawiaj¹ proces anga¿owania siê szkó³ i uczniów w projekt Dzieñ przedsiêbiorczoci w latach 20042007 (ryc. 1 i 2).
Ryc. 1. Szko³y uczestnicz¹ce w Dniu przedsiêbiorczoci w latach 20042007
Szko³y uczestnicz¹ce w Dniu przedsiêbiorczoci

ród³o: opracowanie autorki.
Ryc. 2. Uczniowie uczestnicz¹cy w Dniu przedsiêbiorczoci w latach 20042007
Uczniowie uczestnicz¹cy w Dniu przedsiêbiorczoci

ród³o: opracowanie autorki.

Dzieñ przedsiêbiorczoci  szans¹ na lepsze przygotowanie uczniów...

357

Powa¿nym wyzwaniem jest pozyskiwanie firm i instytucji. Fundacja zachêca do udzia³u partnerów ze wiata biznesu, sponsorów oraz cz³onków swojej rady dyrektorów. Dziêki temu w programie uczestnicz¹ du¿e miêdzynarodowe firmy, banki oraz instytucje i urzêdy pañstwowe.
Fundacja korzysta tak¿e z uprzejmoci wielu instytucji zamieszczaj¹cych informacje o programie
na swoich stronach internetowych.
Nieocenionym sposobem na w³¹czenie do projektu ma³ych lokalnych firm, urzêdów i instytucji jest pomoc szkó³. Co roku w organizacjê praktyk dla uczniów w³¹czaj¹ siê nauczyciele, rodzice
oraz sami uczniowie. To dziêki nim Dzieñ przedsiêbiorczoci sta³ siê ogólnopolskim ruchem na
rzecz edukacji m³odzie¿y. Uczniowie zapraszani s¹ przez przedstawicieli urzêdów gmin, izb celnych, posterunków stra¿y po¿arnej, policji, gabinetów weterynaryjnych, kancelarii prawnych,
du¿ych i ma³ych przedsiêbiorstw.
W³¹czenie siê firm i instytucji w realizacjê Dnia przedsiêbiorczoci pozwala na zdobycie
uznania dla osi¹gniêæ firmy, zbudowanie dobrych relacji z lokaln¹ spo³ecznoci¹ oraz pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie. Nie bez znaczenia jest tak¿e satysfakcja
p³yn¹ca z udzielania pomocy m³odym ludziom w dokonywaniu wyboru dalszej drogi kszta³cenia
i planowania kariery zawodowej.
Przez cztery kolejne edycje projektu liczba firm i instytucji, które zaoferowa³y uczniom swoj¹
pomoc, wzros³a niemal trzykrotnie. Wykres przedstawia liczbê firm i instytucji zaanga¿owanych
w projekt Dzieñ przedsiêbiorczoci w latach 20042007 (ryc. 3).
Ryc. 3. Firmy i instytucje bior¹ce udzia³ w programie w latach 20042007

ród³o: opracowanie autorki

Dzieñ przedsiêbiorczoci trwa jeden dzieñ, ale przygotowania do programu rozpoczynaj¹
siê w szko³ach z du¿ym wyprzedzeniem. Szkolni koordynatorzy s¹ zobowi¹zani do poddania siê
okrelonej procedurze przygotowuj¹cej dyrekcjê, rodziców i uczniów do udzia³u w projekcie. Po
wyra¿eniu zgody przez dyrekcjê nastêpuje formalna rejestracja szko³y na stronie internetowej
Fundacji (www.junior.org.pl). Wówczas szko³a uzyskuje dostêp do materia³ów edukacyjnych
i do oferty firm oraz mo¿liwoæ zg³aszania do programu firm, które udostêpni³y jej swoj¹ ofertê.
Niezwykle wa¿ne jest zorganizowanie spotkania z rodzicami, poniewa¿ dziêki ich w³¹czeniu w organizacjê Dnia przedsiêbiorczoci rosn¹ szanse szko³y na pozyskanie lokalnych firm, instytucji
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i urzêdów. Do obowi¹zków szkolnego koordynatora programu nale¿y przydzielenie uczniom
odpowiednich miejsc pracy zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami oraz przeprowadzenie lekcji poprzedzaj¹cych praktykê  tak¿e bezporednio przed Dniem przedsiêbiorczoci.
Ka¿da szko³a uczestnicz¹ca w projekcie otrzymuje pakiet materia³ów do realizacji programu,
w wersjach papierowej i elektronicznej, obejmuj¹cy karty zg³oszenia ucznia (zawieraj¹ce elementy kwestionariusza zainteresowañ edukacyjno-zawodowych ucznia, planowanych studiów i wymarzonego zawodu), karty zgody rodziców (opiekunów) na udzia³ m³odzie¿y w programie, karty
zg³oszenia wolontariuszy z przedsiêbiorstw i urzêdów przyjmuj¹cych uczniów na praktyki, informatory dla wolontariuszy (prezentuj¹ce za³o¿enia programu, sposoby w³¹czania siê firm do projektu i proponowany przebieg Dnia przedsiêbiorczoci) oraz tzw. analizê wyboru, czyli
kwestionariusz wype³niany przez uczniów po odbyciu praktyki, stanowi¹cy ocenê stanowiska
pracy wed³ug konkretnych kryteriów (p³acy, mo¿liwoci awansu, satysfakcji z wykonywania
zawodu, szans na zatrudnienie itd.) Informatory dla wolontariuszy szko³a jest zobowi¹zana dostarczyæ wszystkim wspó³pracuj¹cym z ni¹ instytucjom; firmom, które same zg³osi³y siê do programu, informatory przekazywane s¹ przez Fundacjê.
Wszystkie informacje dotycz¹ce programu s¹ umieszczone i na bie¿¹co aktualizowane na
internetowych stronach Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci, w zak³adce Dzieñ przedsiêbiorczoci, pogrupowane wed³ug kategorii przedmiotowych i adresatów przekazu. Pe³ny dostêp do tych materia³ów jest mo¿liwy po zarejestrowaniu siê i zalogowaniu szko³y w systemie.
Szko³y musz¹ wype³niæ formularz zg³oszeniowy i przes³aæ do Fundacji potwierdzenie zg³oszenia,
z pieczêci¹ szko³y i podpisem dyrektora. Po tej procedurze konto szko³y zostaje aktywowane.
Firmy i instytucje mog¹ siê zg³aszaæ do programu na dwa sposoby:
 bezporednio  wype³niaj¹c formularz dostêpny na stronie internetowej i przesy³aj¹c do
Fundacji potwierdzenie zg³oszenia. Z tej oferty mog¹ skorzystaæ wszystkie szko³y uczestnicz¹ce w programie, które zwróc¹ siê do firmy o potwierdzenie przyjêcia ucznia na dane
stanowisko;
 za porednictwem szko³y  zg³aszaj¹c ofertê do wybranej szko³y. W tym celu nale¿y wype³niæ
Karty zg³oszenia wolontariusza i przekazaæ je szkolnemu koordynatorowi Dnia przedsiêbiorczoci. Wówczas rejestracji firmy w bazie danych w imieniu firmy dokonuje szko³a,
automatycznie rezerwuj¹c oferowane przez firmê stanowiska dla swoich uczniów.
Dzieñ praktyk
Punkt kulminacyjny programu stanowi praktyka. Uczeñ towarzyszy swojemu wolontariuszowi przez 35 godzin dnia roboczego. W tym czasie zapoznaje siê ze specyfik¹ stanowiska pracy
i zakresem obowi¹zków, wykonuje proste zadania, pozyskuje informacje na temat predyspozycji,
wymaganego wykszta³cenia, niezbêdnych umiejêtnoci itp. Wskazane jest, aby szkolny koordynator, w miarê mo¿liwoci, odwiedza³ uczniów odbywaj¹cych praktykê.
Po Dniu przedsiêbiorczoci nastêpuje jego ewaluacja: szkolny koordynator wraz z uczniami
sporz¹dza szczegó³owe sprawozdanie z przebytej praktyki, przeprowadza lekcjê podsumowuj¹c¹ udzia³ uczniów w programie (z wykorzystaniem formularzy analizy wyboru) i wysy³a listy
z podziêkowaniami do firm.
Podsumowaniem programu jest uroczysta Gala Przedsiêbiorczoci organizowana we wspó³pracy z Kancelari¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od pocz¹tku trwania programu odbywa siê ona w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Podczas uroczystoci najaktywniejsze szko³y
oraz firmy i instytucje zostaj¹ uhonorowane specjalnymi statuetkami i dyplomami. Nagrody
otrzymuj¹ tak¿e uczniowie  laureaci konkursu na najlepszy fotoreporta¿ z Dnia przedsiêbiorczoci. Zwyciêzców wy³ania Komitet Honorowy Dnia przedsiêbiorczoci, w sk³ad którego
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wchodz¹ z regu³y przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, zarz¹du Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci oraz Rady Dyrektorów Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce. Zgodnie z regulaminem Dnia przedsiêbiorczoci, Komitet
mo¿e wybraæ z ka¿dego województwa nie wiêcej ni¿ dwie szko³y, kieruj¹c siê liczb¹ uczniów
bior¹cych udzia³ w programie oraz zaanga¿owaniem procentowym. Komitet zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych tym szko³om, które w jakikolwiek inny sposób pozytywnie
wyró¿ni³y siê podczas Dnia przedsiêbiorczoci. Podobne zasady obowi¹zuj¹ przy wyborze
najaktywniejszych firm i instytucji. W tym wypadku Komitet kieruje siê liczb¹ stanowisk oferowanych przez firmê. Nagradza równie¿ przedsiêbiorstwa i instytucje, które zaoferowa³y stanowiska w swoich oddzia³ach i filiach w ca³ym kraju.
Honorowymi goæmi Gali Przedsiêbiorczoci byli dotychczas: Aleksander Kwaniewski, prezydent RP w latach 19952005, oraz Lech Kaczyñski, obecny prezydent RP.
W 2005 r. za organizacjê projektu Dzieñ przedsiêbiorczoci Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê w Konkursie na Najlepsz¹ Inicjatywê Obywatelsk¹
Pro Publico Bono w kategorii Inicjatywy edukacyjne.

Job Shadow Day as an Opportunity
to Better Preparation the Students of Upper Secondary Schools
to Enter the Labor Market
The following paper presents a Job Shadow Day undertaken by the Junior Achievement
Foundation, a non-governmental organization with the aim of preparing children and youths
to live in market economy and to allow young people to gain knowledge and practical capabilities that facilitate the realization of the plans for career.
The Foundation works within the framework of Junior Achievement Worldwide  the oldest
and fastest developing organization in the world, which is engaged in youth economic education
in more than one hundred countries. Junior Achievement Foundation pursues its objectives
in cooperation with the business environment, the Ministry of National Education and the National Bank of Poland.
Job Shadow Day allows young people to see in detail what the ideal job looks like, to learn
about its specifics, to find out about the required qualifications and indispensable skills. Such
an experience makes it possible to compare visions with reality and to have a better idea of the future job.

