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Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci

W trakcie dotychczasowych konferencji pod has³em �Przedsiêbiorczo�æ � edukacja� przed-
stawiano ró¿ne podej�cia do pojêcia �przedsiêbiorczo�æ�. Liczne jego definicje mo¿na znale�æ
w literaturze ekonomicznej. Zdaniem klasyka ekonomii P.F. Druckera, jest to cecha przedsiêbior-
cy lub przedsiêbiorstwa, która oznacza gotowo�æ i zdolno�æ podejmowania i rozwi¹zywania
w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejêtno�æ wykorzystywania pojawiaj¹-
cych siê szans i okazji oraz elastycznego przystosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków
(1992). ̄ eby jednak sformu³owaæ pe³n¹ definicjê, trzeba uwzglêdniæ dorobek socjologii i psy-
chologii. Badacze zwracaj¹ uwagê na �czynniki ludzkie� przedsiêbiorczo�ci, obejmuj¹ce wzorce
my�lenia, postêpowanie, relacje miêdzyludzkie oraz cechy osobowo�ci. W tym kontek�cie okre-
�lenie przedsiêbiorczo�ci jako postawy charakteryzuj¹cej siê innowacyjnym i twórczym podej-
�ciem do rozwi¹zywania problemów, przejawiaj¹cej siê w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego
i gospodarczego (...), polegaj¹cej na umiejêtno�ci pokonywania trudno�ci w ka¿dych warun-
kach i wykorzystaniu szans, jakie pojawiaj¹ siê w otoczeniu (Makie³a, Rachwa³ 2004), nawi¹zuje
do wszystkich wy¿ej wymienionych nauk, a wiêc nie tylko ekonomii, ale tak¿e socjologii i psy-
chologii. Oczywi�cie, mo¿e ono nie byæ dla wszystkich zadowalaj¹ce, ale jest przecie¿ skierowa-
ne do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i powinno byæ dla nich zrozumia³e. Jest równie¿
wskazówk¹ dla nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci, ¿e w ramach tego przedmiotu powinni
oni kszta³towaæ u m³odzie¿y okre�lone postawy i umiejêtno�ci. Realizuj¹c program, trzeba stwo-
rzyæ sprzyjaj¹ce warunki dla aktywno�ci uczniów. Problemy zwi¹zane wy³¹cznie z tradycyjnymi,
werbalnymi metodami nauczania tego przedmiotu po piêciu latach od jego wprowadzenia, miej-
my nadziejê, mamy ju¿ za sob¹. Uczenie to przecie¿ nie tylko przekazywanie wiedzy, ale tak¿e
proces aktywnego przekazywania umiejêtno�ci, nawyków i wiadomo�ci, dokonuj¹cy siê w toku
bezpo�redniego poznania rzeczywisto�ci (Kupisiewicz 2005). My, nauczyciele, musimy kiero-
waæ tym procesem, powinni�my realizowaæ cele kszta³cenia w taki sposób, aby umo¿liwiæ pozna-
nie rzeczywisto�ci i gromadzenie wiedzy w umy�le ucznia, wykorzystanie jej w jego dzia³alno�ci
intelektualnej i zafunkcjonowanie tej wiedzy w dzia³alno�ci praktycznej, przekszta³canie rzeczy-
wisto�ci (Okoñ 2003).

Jedno z podstawowych pytañ nauczyciela przedsiêbiorczo�ci brzmi: jakie powinny byæ
proporcje miêdzy przekazywaniem informacji teoretycznych a kszta³towaniem postaw i umie-
jêtno�ci uczniów? Wielu nauczycieli ma swoje wybrane tematy, w trakcie realizacji których
stosuje formy uczenia zachêcaj¹ce do wiêkszej aktywno�ci. Zajêæ prowadzonych w sposób
praktyczny powinno byæ z roku na rok wiêcej. Nale¿y równie¿ na bie¿¹co wyci¹gaæ wnioski
i poprawiaæ ewentualne niedoci¹gniêcia.

Kiedy zastanawiamy siê, ile uczniom przekazaæ wiedzy i jakie wykszta³ciæ umiejêtno�ci, do-
brze jest odwo³aæ siê do opinii ich samych. W zale¿no�ci od sytuacji politycznej i gospodarczej
w Polsce, tak¿e na rynku pracy, preferencje m³odzie¿y siê zmieniaj¹. Twierdzê tak na podstawie
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wyników badañ ankietowych na temat rynku pracy i planów na przysz³o�æ, przeprowadzanych
w�ród uczniów klas maturalnych w latach ubieg³ych i w bie¿¹cym roku.

M³odzie¿ w Polsce jest coraz bardziej aktywna. Z roku na rok ro�nie liczba osób, które ju¿
w czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej zdobywaj¹ pierwsze do�wiadczenia zawodowe. Za-
mieszczone ni¿ej wykresy (ryc. 1 i 2) potwierdzaj¹ (na podstawie opinii uczniów klas maturalnych
koñcz¹cych II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu � badania prowadzone na prze³omie marca
i kwietnia), ¿e w�ród osiemnastolatków ubywa osób, które nie podejmowa³y jeszcze pracy. W 2006
r. by³o ich 34%, w 2007 r. � 18%. Jest to oczywi�cie z regu³y praca dorywcza, wykonywana
w weekendy, lub sezonowa w czasie wakacji, ale m³odzi ludzie zdaj¹ sobie doskonale sprawê
z tego, ¿e wszystkie zebrane do�wiadczenia bêd¹ procentowaæ w przysz³o�ci w trakcie poszuki-
wania i wykonywania pierwszej pracy.

Ryc. 1. Podejmowanie pracy przez uczniów II LO w Zabrzu w 2006 r. (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Ryc. 2. Podejmowanie pracy przez uczniów II LO w Zabrzu w 2007 r. (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Zdobywanie przydatnych umiejêtno�ci w trakcie zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo�ci i pierw-
szych do�wiadczeñ zawodowych jest dla m³odych ludzi bardzo istotne tak¿e z tego wzglêdu, ¿e
na ewentualnym dalszym etapie nauki o tê praktyczn¹ stronê przygotowania do podjêcia sta³ej
pracy zawodowej nikt nie bêdzie siê troszczy³. Mimo wiêc ukoñczenia studiów na znanej i cenio-
nej uczelni, m³odzi ludzie nie s¹ w Polsce chêtnie przyjmowani do pracy. Co zatem decyduje
o tym, ¿e �wie¿o upieczony absolwent, nawet modnej i poszukiwanej specjalno�ci, nie mo¿e
znale�æ pracy w swoim zawodzie? Czêsto s³yszy siê, ¿e wynika to w³a�nie z niedoskona³o�ci
kszta³cenia, a konkretnie � ze zbyt s³abego nacisku na zajêcia praktyczne. Podobn¹ opiniê zapre-
zentowa³ Marek Zuber, jeden z uczestników programu o gospodarce �Plus-minus�, emitowane-
go w I programie TVP 18.10.2005 r., a jednocze�nie jeden z ekspertów ekonomicznych rz¹du PiS (na
pocz¹tku jego kadencji), w czasie dyskusji na temat przygotowywania absolwentów wy¿szych
uczelni do roli przedsiêbiorców. Jego zdaniem zbyt ma³y nacisk w czasie studiów k³adzie siê na
przekazywanie umiejêtno�ci praktycznych, poniewa¿ studiowanie polega na poszerzaniu wiedzy
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teoretycznej. Jako przyk³ad kraju do na�ladowania w tej dziedzinie poda³ Stany Zjednoczone,
gdzie zajêcia studentów z �praktykami� nie s¹ jednorazowe, ale trwaj¹ ca³e cykle, np. semestralne.
W Polsce za� �wiêkszo�æ uczelni ekonomicznych w ci¹gu piêciu lat studiów wymaga odbycia
jedynie miesiêcznej praktyki� (Kurlit, Maci¹g, Salwarowicz 2005). Wniosek, jaki siê nasuwa
na podstawie przedstawionych wy¿ej opinii, mo¿e oznaczaæ, ¿e wszystkiemu jest winna edukacja.
Je¿eli siê jednak temu problemowi lepiej przyjrzeæ, poznaæ np. opinie studentów, wtedy przestaje
to byæ takie oczywiste. Mo¿na zadaæ pytanie: dlaczego wymagania uczelni dotycz¹ce praktyk s¹
takie skromne? dlaczego nie mog³yby byæ wy¿sze? Na pewno mog³yby, ale jest to problem,
poniewa¿ wielu studentów ma trudno�ci ze znalezieniem pracodawcy, który przyj¹³by ich na
miesiêczn¹ praktykê. Mo¿na by zapytaæ: czy co� takiego dzieje siê w Stanach Zjednoczonych?
Tam human capital jest czym� oczywistym dla pracodawcy, st¹d zainteresowanie i udzia³ w kszta³-
ceniu studentów, z których najlepsi �wy³apywani s¹� ju¿ w czasie studiów. W Polsce takie po-
dej�cie prezentuje niewiele przedsiêbiorstw. S¹ to zwykle przedstawicielstwa renomowanych
firm zachodnich, w których � zgodnie ze wspomnian¹ wy¿ej zasad¹ � pracownicy s¹ jednym
z najwa¿niejszych sk³adników kapita³u firmy. Te firmy rekrutuj¹ studentów, organizuj¹ im prakty-
ki i finansuj¹ sta¿e zagraniczne, a najlepszym proponuj¹ zatrudnienie. Korzy�ci, które czerpi¹
z takiego podej�cia, s¹ bezsporne. Typowy pracodawca w Polsce nie jest zainteresowany party-
cypacj¹ w kosztach praktycznej czê�ci edukacji m³odego pokolenia. Nawet przyjêcie studenta na
bezp³atn¹ praktykê traktuje jako obci¹¿enie, bo uwa¿a, ¿e student-praktykant �absorbuje niepo-
trzebnie� jednego z jego pracowników, który powinien w tym czasie efektywnie pracowaæ. Sami
pracodawcy nie kryj¹, ¿e tak w³a�nie my�l¹. Tylko mniej wiêcej co czwarty pracodawca rozwa¿a
przyjêcie studenta na praktykê. Pozostali s¹ przekonani, ¿e praktykantom trzeba po�wiêciæ zbyt
du¿o czasu i zainwestowaæ w nich pieni¹dze (Blew¹ska, Pienias 2005). W�ród przewa¿aj¹cej
czê�ci polskich pracodawców przewa¿a postawa eksploatacji istniej¹cego potencja³u pracowni-
ków, nie za� inwestowanie w kadrê. Potwierdzeniem tej opinii jest podej�cie pracodawców do
zatrudniania pracowników. Wymagaj¹ oni z regu³y co najmniej 3�5 letniego do�wiadczenia za-
wodowego. Jak z tego widaæ, nie wystarczy tworzenie nowych programów edukacyjnych. Aby
zwiêkszyæ efektywno�æ kszta³cenia, niezbêdne jest tak¿e zintensyfikowanie programowe (w za-
kresie wp³ywu na tre�ci kszta³cenia) i finansowe zaanga¿owanie pracodawców.

A co m³odzie¿ uwa¿a za najwa¿niejsze w podnoszeniu swojej warto�ci na rynku pracy? Na
pytanie: co nale¿y robiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy, uczniowie klas matural-
nych II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zabrzu najczê�ciej (mo¿na by³o zaznaczyæ trzy odpowie-
dzi) na pierwszym miejscu stawiaj¹ naukê jêzyków obcych, nastêpnie podkre�laj¹ wagê dalszego
kszta³cenia siê, uczestnictwa w kursach, szkoleniach, uzyskiwanie dodatkowych uprawnieñ,
licencji i tytu³ów oraz odbywanie praktyk za granic¹.

Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci
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Ryc. 3. Odpowiedzi uczniów na pytanie �Co nale¿y robiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy�
(w latach 2005�2007)

�ród³o: opracowanie autora.

Analizuj¹c wyniki ankiet, warto zwróciæ uwagê na tendencje wzrostowe i spadkowe w po-
szczególnych kategoriach. Wzrost: nauka jêzyków obcych � 8%, referencje, opinie � 11%, prak-
tyki za granic¹ � 9%; spadek: kontynuacja nauki na studiach � 9%, sta¿e � 9%. W opiniach
m³odych ludzi z roku na rok ro�nie znaczenie znajomo�ci jêzyków obcych, co jest zwi¹zane m.in.
z otwarciem unijnych rynków pracy dla Polaków, a tak¿e rola dokumentów potwierdzaj¹cych
zdobyte do�wiadczenie oraz praktyk zagranicznych. Ciekawa jest ostatnia kategoria. Dlaczego
ro�nie w oczach m³odych ludzi warto�æ praktyk za granic¹, a niezmienna pozostaje w przypadku
praktyk w Polsce? Po raz kolejny trzeba powróciæ do podej�cia polskich pracodawców do proce-
su rekrutacji. To w³a�nie w ich opinii praktyka zagraniczna jest tak istotna. Warto siê zastanowiæ,
dlaczego tak siê dzieje. Pos³u¿ê siê przyk³adem studentki pi¹tego roku kierunku transport i logi-
styka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W czasie studiów, podczas wakacji, odbywa³a
miesiêczne praktyki, dwukrotnie w Polsce, w ubieg³ym roku w Niemczech. W jednej z polskich
firm wykorzystywano j¹ g³ównie jako �obs³ugê urz¹dzeñ biurowych�, w drugiej pozwalano jej
czasem wykonywaæ proste prace zwi¹zane ze studiowan¹ specjalno�ci¹, w Niemczech nato-
miast, po dwóch dniach przygotowania, zastêpowa³a w pe³ni, przez resztê miesi¹ca, pracownika,
który poszed³ na urlop. W przypadku trudno�ci zwraca³a siê o pomoc do swojego prze³o¿onego
i nikt nie uwa¿a³ tego za marnowanie czasu, jak to siê dzieje w przypadku niektórych pracodawców
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w Polsce (o czym wy¿ej). W Niemczech taki praktykant, je¿eli siê sprawdzi, mo¿e w przysz³o�ci
liczyæ w  na zatrudnienie w firmie, w której praktykowa³.

Coraz mniej uczniów uwa¿a, ¿e kontynuacja nauki na studiach i odbycie sta¿y mo¿e zwiêkszyæ
szansê na rynku pracy. Ma to pewien zwi¹zek z masow¹ zarobkow¹ emigracj¹ Polaków, szczegól-
nie m³odych. Równie¿ wielu tegorocznych maturzystów (54%) deklaruje wyjazd, przynajmniej
wakacyjny, za granicê do pracy. Czê�æ z nich nie ukrywa, ¿e je¿eli im siê powiedzie, to zostan¹ za
granic¹ d³u¿ej, a plany podjêcia studiów od³o¿¹ na pó�niej. Je¿eli za� chodzi o sta¿e, to bior¹c
pod uwagê mo¿liwo�ci, o których wspomniano, m³odzie¿ nie jest zainteresowana ich odbywa-
niem za 70% czy 80% najni¿szego wynagrodzenia.

Skalê zjawiska dotycz¹cego planowanych wyjazdów uczniów do pracy za granic¹ przedsta-
wia ryc. 4. To pytanie zadano ankietowanym uczniom po raz pierwszy.

Ryc. 4. Plany uczniów II LO w Zabrzu dotycz¹ce wyjazdu do pracy za granicê � 2007 r.

�ród³o: opracowanie autora.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczy³o mo¿liwo�ci za³o¿enia w przysz³o�ci w³asnej firmy. Nie
okre�lono w niej czasu, w jakim te plany mia³yby byæ realizowane.

Ryc. 5. Intencja za³o¿enia w³asnej firmy przez uczniów II LO w Zabrzu (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Za³o¿enie w³asnej firmy zdecydowanie zadeklarowa³a w 2006 r. nieca³a 1/4, a w 2007 r. � prawie
1/5 uczniów. W porównaniu z rokiem 2006, w 2007 r. zmniejszy³a siê liczba niezdecydowanych,
odpowiadaj¹cych: nie wiem � o ponad 13%; wzros³a liczba rozwa¿aj¹cych podjêcie dzia³alno�ci
gospodarczej (tak lub raczej tak) o oko³o 6% oraz wykluczaj¹cych tê mo¿liwo�æ (nie lub raczej
nie) o oko³o 7,5%.

Z wykresu wynika, ¿e deklaracje za³o¿enia firmy wykazuj¹ pewn¹ zmienno�æ w czasie. Mo¿e
jest jednak zbyt wcze�nie, by wyci¹gaæ daleko id¹ce wnioski, gdy¿ okres badawczy jest dosyæ
krótki. Wyniki badania mog¹ jednak byæ potwierdzeniem, ¿e pewne preferencje m³odych ludzi
przygotowuj¹cych siê do wej�cia na rynek pracy zmieniaj¹ siê, a nauczyciele powinni na to
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reagowaæ. Jedn¹ z tendencji jest wiêkszy nacisk po³o¿ony na zdobywanie umiejêtno�ci, a w dru-
giej kolejno�ci � wiedzy. Poza tym uczniowie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nawet je�li zdobêd¹ wiedzê,
potrzebna jest im umiejêtno�æ wykorzystania jej w ¿yciu. Od nauczycieli takich przedmiotów, jak
podstawy przedsiêbiorczo�ci, oczekuj¹ pomocy, aby ³atwiej kszta³towaæ postawy i nabywaæ
umiejêtno�ci cz³owieka przedsiêbiorczego. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy s¹ odpowiedzi
na pytanie o najwa¿niejsze zadania szko³y wynikaj¹ce z podstawy programowej podstaw przed-
siêbiorczo�ci.

Ryc. 6. Opinie uczniów II LO w Zabrzu dotycz¹ce najwa¿niejszych zadañ szko³y w przygotowaniu ich do
doros³ego ¿ycia (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

A � wspomaganie ucznia w wyborze kierunku dalszego kszta³cenia,
B � pomoc w rozwijaniu umiejêtno�ci samokszta³cenia i samodoskonalenia oraz w pobudzaniu
indywidualnych zainteresowañ prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
C � umo¿liwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
D � zapewnienie mo¿liwo�ci uzyskania wiedzy i umiejêtno�ci oraz kszta³towania postaw przed-
siêbiorczych, warunkuj¹cych aktywne uczestnictwo w ¿yciu gospodarczym,
E � tworzenie sprzyjaj¹cej atmosfery dla wspó³pracy szko³y z przedstawicielami ¿ycia gospodar-
czego w regionie.

Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o niepodwa¿alnej prawdzie: nie ka¿dy uczeñ zostanie
przedsiêbiorc¹. Wszyscy zajmuj¹cy siê edukacj¹ w dziedzinie przedsiêbiorczo�ci powinni jed-
nak byæ �wiadomi, ¿e cechy cz³owieka przedsiêbiorczego s¹ potrzebne ka¿demu cz³owiekowi,
niezale¿nie od miejsca, jakie zajmuje w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Rola nauczycieli pod-
staw przedsiêbiorczo�ci nie sprowadza siê wiêc do przekazywania wiedzy i umiejêtno�ci. Ko-
nieczne jest odpowiedzialne wywa¿enie, ile wiedzy i jakie umiejêtno�ci powinien staraæ siê
uczniom przekazaæ.
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Knowledge and Skills in the Teaching Entrepreneurship

Striving to completely explain the concept of entrepreneurship we have to look into the work
of three fields of science: economics, sociology and psychology.  Among the skills and qualities
necessary for an entrepreneur they name the following: readiness and ability to make decisions,
creative approach to problem solving, courage, creativity, resourcefulness, persistence and wil-
lingness to work. Therefore the teachers of entrepreneurship have to pass on to their students
specific knowledge and skills useful for their participation in social and economic life, as well
as encourage certain qualities and attitudes concerned with taking advantage of opportunities
and openness to novelty under all circumstances, not necessarily as an entrepreneur. Choosing
the teaching methods, it is worth to get to know the opinions and expectations of your students
concerning the skills they consider important and necessary on the Polish job market. I have
been looking into this issue with final year students for several years. It turns out that the pre-
ferences of young people who are getting ready to enter the job market are changing and te-
achers should react to this fact. One of the latest tendencies is to put more emphasis on getting
skills and later knowledge. Furthermore, students realize that even when they possess knowledge,
they should also have the ability to make use of it.
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