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przedsi biorczo ci

Magdalena Kubów

Artyku  jest po wi cony tematyce kreowania postaw przedsi biorczych przez 

uczelni  wy sz , ze szczególnym uwzgl dnieniem roli, jak  pe ni  metafory 

w procesie nauczania przedsi biorczo ci. W poszukiwaniu po danej cie ki 

kszta cenia w zakresie przedsi biorczo ci autorka przedstawia jedn  z metod 

mo liwych do zastosowania w procesie nauczania. Przyjmuj c, e wa nym 

wyzwaniem stoj cym przed edukacj  przedsi biorcz  jest kszta towanie postaw 

kreatywnych, autorka proponuje wykorzystanie metafor. W pierwszej cz ci 

niniejszego opracowania na podstawie analizy literatury dokonano próby scha-

rakteryzowania roli metafor i my lenia metaforycznego w naukach o zarz dza-

niu, ze szczególnym uwzgl dnieniem przedsi biorczo ci. Druga cz  artyku u 

zosta a po wi cona przedstawieniu mo liwo ci i ogranicze  zastosowania meta-

for w procesie kszta towania postaw przedsi biorczych studentów.

1. Wst p

Jak zauwa a D. Kuratko, edukacja przedsi biorcza stoi przed wielkim 
wyzwaniem, wobec rosn cej roli przedsi biorczo ci dla ogólnego rozwoju 
spo eczno-gospodarczego poszczególnych krajów (Kuratko 2005: 577). 
Uczelnie wy sze staj  si  obecnie si  nap dow  dla rozwoju gospodarki, 
w tym przede wszystkim gospodarki opartej na wiedzy (Mawson 2007: 
265–272).

Na wst pie rozwa a  nale y przedstawi  podstawowe za o enie autorki, 
dotycz ce mo liwo ci nauczania przedsi biorczo ci i kszta towania postaw 
przedsi biorczych przez uczelnie wy sze. Na amach wiod cych czasopism 
naukowych z zakresu przedsi biorczo ci wielu autorów próbuje szuka  odpo-
wiedzi na pytanie: „Czy przedsi biorczo ci mo na uczy ?”. Mo na wr cz – za 
jednym z autorów – stwierdzi , e w rodowisku naukowym trwa otwarta 
debata na temat tego, czy przedsi biorczo  mo e by  przedmiotem naucza-
nia (Neck i Greene 2011: 55). D. Kuratko stwierdza otwarcie, e nie tylko 
mo na, ale nale y uczy  przedsi biorczo ci, walcz c tym samym ze swoistym 
mitem, e przedsi biorc  trzeba si  urodzi  (Kuratko 2005: 577). Podobne 
stanowisko prezentuje wytrawny znawca tematyki zarz dzania – P. Drucker. 
Autor ten zauwa a, e przedsi biorczo  nie ma nic wspólnego z genami, ale 
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jest dyscyplin  naukow  i, jak ka dej dyscypliny, tak równie  przedsi biorczo-
ci mo na uczy . W podobnym tonie wypowiadaj  si  autorzy G. Gorman, 

D. Hanlon i W. King, zauwa aj c, e przedsi biorczo  powinna sta  si  
tematem poruszanym na uczelniach wy szych, a sama idea przedsi biorczo ci 
powinna by  w tych instytucjach silnie promowana (Gorman, Hanlon i King 
1997: 56–77). Spójny punkt widzenia z uj ciami przedstawionymi powy ej 
prezentuje tak e inny autor, A. Shapero, który uwa a, e przedsi biorc  
nikt si  nie rodzi, tylko si  nim staje (B awat 2003: 14). W wietle zapre-
zentowanych wypowiedzi w artykule autorka przyjmuje, e przedsi bior-
czo  mo e – i powinna by  – przedmiotem nauczania na uczelni wy szej. 

Je li kwestia mo liwo ci kszta cenia w zakresie przedsi biorczo ci zosta a 
rozstrzygni ta, nale y zastanowi  si  tak e nad tym jak uczy  przedsi bior-
czo ci Refleksja na ten temat mo e by  ród em wielowymiarowych bada , 
w kierunku poszukiwa  po danej, idealnej cie ki kszta cenia w zakresie 
przedsi biorczo ci. Ogromnym wyzwaniem w zakresie edukacji przedsi -
biorczej mo e sta  si  wi c odpowiednie wykorzystanie dost pnych metod 
i technik nauczania. I w tym miejscu nale y stwierdzi , e od wielu lat 
w rodowisku naukowym trwa dyskusja na temat tego, jak nale y kszta to-
wa  postawy przedsi biorcze i jak  perspektyw  przyj  w rozwa aniach 
nad modelem kszta cenia w zakresie przedsi biorczo ci. Ró ni autorzy zwra-
caj  uwag  na odmienne paradygmaty, ró nie przedstawiaj c mo liwo ci 
nauczania w tym zakresie. Badacze przedmiotu s  w wi kszo ci zgodni co 
do tego, e cie ka nauczania przedsi biorczo ci powinna przebiega  w spo-
sób nieco odmienny od kierunków nauczania obecnych na tradycyjnych 
kursach ekonomii i zarz dzania (Vesper i McMullen 1988: 7).

W literaturze przedmiotu podkre la si , e stosowane metody powinny 
by  nakierowane na rozbudzanie w m odych ludziach twórczych, aktywnych 
i prowokuj cych do dzia ania postaw. Formy nauczania wykorzystywane 
w procesie edukacji przedsi biorczej powinny umo liwia  praktyczne docho-
dzenie do w asnych pogl dów oraz rozwijanie przedsi biorczej wyobra ni 
(Kurek 2001: 14). 

Podsumowuj c powy sze rozwa ania, je li – zgodnie z zaleceniami auto-
rów – w procesie nauczania przedsi biorczo ci nale y zwróci  uwag  na 
kszta towanie postaw kreatywnych i twórczych, to s u y  temu mo e m.in. 
wykorzystanie metafor. 

2. Metafory i my lenie metaforyczne

Metafory s  ch tnie stosowane przez przedstawicieli ró nych nauk, w tym 
m.in. filozofii, socjologii, psychologii czy te  teorii organizacji. Na wst pie 
rozwa a  teoretycznych nale y podj  prób  odpowiedzi na pytania, czym 
s  metafory, czemu s u  i w jakim celu si  je stosuje.

Metafora, nazywana tak e przeno ni , jest to figura stylistyczna oparta 
na skojarzeniu dwóch zjawisk. W uj ciu J.P. Cornelissena jest to porówna-
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nie jednego zjawiska lub przedmiotu do innego (Cornelissen 2006a: 685). 
Zdaniem M. Kostery, dzi ki metaforom mo liwe jest wyra anie rzeczy i zja-
wisk, które inaczej by yby niemo liwe do wyra enia (Kostera 1996: 39). 
Autorka wysuwa nawet wniosek, e metafory niejako zmieniaj  otaczaj cy 
nas wiat, nazywaj c otaczaj ce nas rzeczy i zjawiska w sposób odmienny, 
pozwalaj  zrozumie  ich istot  (Kostera 1996: 39). 

Istot  metaforyzacji jest jednoczesne u ywanie ró nych zast pczych 
obiektów poznania w procesie analizowania procesu, który jest przedmiotem 
zainteresowania (Kwiatkowski 2001: 451). Metafory zwracaj  uwag  na 
istotne i znacz ce aspekty danych zjawisk, uwypuklaj c wybrane cechy cha-
rakterystyczne (Hill i Levenhagen 1995: 1057).

W literaturze przedmiotu zwraca si  uwag  na szerokie mo liwo ci inter-
pretacji metafor. Rozumiej c nawet tylko jeden element metafory, mo na 
zrozumie  kolejny lub odczyta  to, co z niego wynika (Puchalski 2008: 33). 
Metafory pozwalaj  wi c na zrozumienie wycinka rzeczywisto ci w katego-
riach jej innego fragmentu (Kostera 1996: 39). M. Jo Hatch zauwa a, e 
metafora jest niezwykle cennym i u ytecznym rodkiem, zapo yczonym 
z nauk humanistycznych, który s u y do dostrzegania istoty zjawisk (Hatch 
2002: 66). 

W takim uj ciu mo na wysun  twierdzenie, e stosowanie metafor jest 
niezwykle cenne tak e z uwagi na zrozumienie istoty funkcjonowania orga-
nizacji. Na znacz c  rol  my lenia metaforycznego w zrozumieniu istoty 
dzia ania organizacji zwraca uwag  wielu autorów (Cornelissen 2006b: 366, 
Cornelissen i Kafouros 2008: 365). Jak zauwa a S. Kwiatkowski, pos ugi-
wanie si  my leniem metaforycznym w teorii organizacji wynika z wyj tko-
wej z o ono ci badanych obiektów i z braku dostatecznie precyzyjnych 
narz dzi, s u cych ich poznawaniu (Kwiatkowski 2001: 441). K. Weick 
i R.L. Daft zwracaj  uwag  na fakt, e wiele perspektyw, przez pryzmat 
których opisujemy istot  organizacji, odnosi si  w mniejszym lub wi kszym 
stopniu do uj  metaforycznych (Cornelissen i Kafouros 2008: 365). Wyniki 
bada  prowadzonych przez J.P. Cornelissena wskazuj  wr cz na to, e sto-
sowanie metafor to w ostatnich latach jeden z podstawowych sposobów 
rozumienia wiata organizacji (Cornelissen 2008: 365). 

W literaturze przedmiotu mo na napotka  wiele odmiennych sposobów 
patrzenia na organizacj , co wp yn o na powstanie licznych metafor orga-
nizacyjnych. Najs ynniejszym twórc  metafor organizacyjnych jest G. Mor-
gan. W swojej ksi ce pt. Obrazy organizacji autor prezentuje liczne i nie-
zwykle barwne obrazy, porównuj c organizacj  do rozmaitych rzeczy 
i zjawisk. Do najpopularniejszych metafor organizacji autorstwa G. Morgana 
nale  (Morgan 1999): 
– metafora organizacji jako organizmu,
– metafora organizacji jako maszyny,
– metafora organizacji jako kultury, 
– metafora organizacji jako systemów politycznych.
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Ka da z metafor zwraca uwag  na odmienny aspekt, k ad c nacisk 
na ró ne cechy charakterystyczne organizacji. W kolejnej cz ci artyku u 
uwag  po wi cono szczegó owemu zaprezentowaniu metafor przedsi bior-
czo ci. 

3. Przedsi biorczo  w wietle wybranych metafor 

Jak zauwa aj  L. Nicholson i A.R. Anderson, metafory odgrywaj  nie-
zwykle istotn  rol  w zrozumieniu istoty fenomenu przedsi biorczo ci 
(Nicholson i Anderson 2005: 154). Ró ne sposoby widzenia mog  mie  
odzwierciedlenie w istnieniu ró nych metafor przedsi biorczo ci. Wybrane 
metafory zosta y zaprezentowane poni ej. 

Jedn  z najbardziej popularnych metafor przedsi biorczo ci jest metafora 
orkiestry. W obrazie tym uwypuklona zostaje rola dyrygenta, przewodz cego 
grze ca ego zespo u. Jak zauwa aj  B. Glinka i S. Gudkova, najbardziej 
znanych na ca ym wiecie dyrygentów-przedsi biorców charakteryzuje 
ogromna pasja. Co wi cej, pasj  t  dyrygent-przedsi biorca potrafi zarazi  
innych, swoich wspólników czy te  pracowników (Glinka i Gudkova 
2011: 76). Bardzo du e znaczenie w metaforze przedsi biorczo ci jako orkie-
stry przypisuje si  wspó pracy – zarówno dyrygenta z zespo em, jak i wspó -
dzia aniu poszczególnych cz onków ca ej orkiestry. Zró nicowanie to, wyni-
kaj ce z ró nych ról pe nionych w organizacji, czyli metaforycznie ró nych 
instrumentów, wspó tworz cych d wi ki w orkiestrze symfonicznej, mo e 
doprowadzi  do trudno ci we wspó dzia aniu i osi ganiu zamierzonego celu 
– wydaniu po danych d wi ków, zgodnych z zaleceniami dyrygenta, a zapi-
sanych w nutach. W metaforze orkiestry istotne znaczenie ma tak e insty-
tucja pierwszego skrzypka, czyli dzia alno  zaufanej osoby w otoczeniu 
przedsi biorcy, jego „prawej r ki” (Glinka i Gudkova 2011: 76). 

Inn  znan  metafor  przedsi biorczo ci, popularn  przede wszystkim 
dzi ki ameryka skim autorom, jest gra w golfa. W porównaniu podejmo-
wania dzia a  przedsi biorczych do gry w golfa dostrzec mo na przede 
wszystkim aspekt doskonale dobranej strategii dzia ania (Glinka i Gudkova 
2011: 77). O ile w grze w golfa niezwykle istotne znaczenie ma dok adno  
i precyzja ruchów, o tyle podobnie jest w dzia alno ci przedsi biorców, 
którzy podejmuj c dzia ania, nara eni s  na ogromne ryzyko – niejako wpi-
sane w dzia alno  gospodarcz . Metafora gry w golfa uwypukla tak e aspekt 
otoczenia gracza-przedsi biorcy, które bywa mniej lub bardziej burzliwe, 
ale zawsze zmienne i do pewnego tylko stopnia przewidywalne. Podobnie 
jak przy uderzeniu kijem golfowym, gracz musi uwzgl dni  warunki oto-
czenia, si  i kierunek wiatru, podobnie przedsi biorca musi bra  pod uwag  
ró ne czynniki, odpowiednio dobieraj c narz dzia – niczym ró nego rodzaju 
specjalistyczne kije golfowe – do odpowiednich ruchów. W porównaniu 
przedsi biorczo ci do gry w golfa nale y tak e zwróci  szczególn  uwag  
na jeszcze jeden aspekt – my lenie perspektywiczne. Podobnie jak gracz 
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musi przewidywa  kilka ruchów naprzód, przedsi biorca podejmuj cy dzia-
ania tak e perspektywicznie spogl da w przysz o , przewiduj c nie tylko 

swoje ruchy, ale tak e ruchy innych graczy – konkurentów (Glinka i Gud-
kova 2011: 77).

ongler jest jedn  z najcz ciej spotykanych metafor, za pomoc  której 
opisuje si  przedsi biorczo . Autor tej metafory, J. Timmons, to jeden 
z badaczy skupionych wokó  ameryka skiego Babson College – wiod cego 
na wiecie o rodka bada  przedsi biorczo ci i jednocze nie autor popular-
nego podr cznika przedsi biorczo ci pt. New Venture Creation. 

J. Timmons przedstawia przedsi biorc  jako onglera, który balansuj c 
na linie, operuje trzema kulami. Kule s  ró nej wielko ci i symbolizuj  trzy 
g ówne elementy procesu przedsi biorczego – szans , zespó  i zasoby. Wiel-
ko  kul odnosi si  do znaczenia poszczególnych elementów. I tak, najwi k-
sza kula symbolizuje szans  identyfikowan  lub kreowan  przez przedsi -
biorc  na rynku. Szansa wed ug twórcy metafory, odgrywa najwa niejsz  
rol . Autor, prezentuj c model procesu przedsi biorczego, w którym wyró -
nia trzy podstawowe elementy: szans , zespó  i zasoby, zwraca szczególn  
uwag  w a nie na rol  i znaczenie szansy, a jej identyfikacj  czyni funda-
mentalnym i kluczowym etapem ca ego procesu przedsi biorczego (Glinka 
i Gudkova 2011: 59). ongler-przedsi biorca, dzia aj c w zmiennych warun-
kach otoczenia, balansuje na linie, a jego zadaniem jest utrzyma  równowag , 
nie trac c panowania nad adn  z kul. W metaforze tej zwrócono uwag  
na ryzyko ponoszone przez przedsi biorców, którzy zmuszeni s  do dzia a-
nia w warunkach niepewno ci. 

Kolejn  metafor , wybran  spo ród szeregu prezentowanych w literatu-
rze przedmiotu, jest metafora S. Kwiatkowskiego. Autor porównuje przed-
si biorc , poszukiwacza szans na rynku, do dywanoje d cy – podró nika 
podejmuj cego wyzwanie (Kwiatkowski 2001: 448). Inspiracj  dla autora 
metafory by a historia mitologicznego Dedala i jego syna, Ikara (Kwiat-
kowski 2001: 448). W obrazie tym uwypuklono rol , jak  pe ni wiedza 
w przedsi biorczo ci. Jest to kluczowy – zdaniem S. Kwiatkowskiego – zasób 
przedsi biorstwa s u cy pokonywaniu ogranicze  stwarzanych przez oto-
czenie (Kwiatkowski 2002). 

Ciekawe uj cie metafor przedsi biorczo ci zaprezentowano na amach 
wiod cego wiatowego periodyku naukowego Journal of Business Venturing 

(Dodd 2002). Autorka przedstawia obszern  list  metafor przedsi biorczo-
ci, niezwykle interesuj cych z uwagi na to, e stworzonych przez samych 

przedsi biorców – opisuj cych swoje do wiadczenia i histori  dzia alno ci 
za pomoc  obrazów. Jedn  z zaprezentowanych w artykule metafor jest 
metafora przedsi biorczo ci jako podró y. W tym obrazowym uj ciu przed-
si biorczo ci zwraca si  uwag  na potrzeb  pod ania we w a ciwym, wcze-
niej obranym kierunku. W metaforze tej uwypukla si , e podejmowanie 

dzia alno ci gospodarczej to ci g y proces, a samo rozpocz cie dzia alno ci 
porównuje si  do wej cia na drog  prowadz c  w okre lonym kierunku. 
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Przedsi biorca uto samiany jest z podró nikiem – pionierem, eksploruj cym 
nowe obszary, pokonuj cym przeszkody i pod aj cym drog  prowadz c  
do osi gni cia sukcesu (Dodd 2002: 526). 

W innym obrazie zaprezentowanym w omawianym artykule przedsi -
biorczo  zosta a porównana do wy cigu. Analogi  dla podejmowania dzia-
a  gospodarczych i odnoszenia sukcesów w biznesie jest w takim uj ciu 

przemieszczanie si  naprzód, niczym pojazd podczas wy cigu, który stara 
si  zaj  jak najlepsz  pozycj  i w jak najkrótszym czasie dojecha  do mety, 
zostawiaj c z ty u przeciwników (konkurentów). Sukces, czyli osi gni cie 
celu, to w obrazie wy cigu dotarcie do mety (Dodd 2002: 527). Kolejna 
metafora przedsi biorczo ci przedstawia porównanie procesu przedsi bior-
czego do wznoszenia budowli, w którym to procesie niezb dne jest uwzgl d-
nienie odpowiednich fundamentów. W tym symbolicznym obrazie, w którym 
przedsi biorc  uto samia si  z budowniczym, nale y uwypukli , e podej-
mowanie dzia alno ci gospodarczej – podobnie jak wznoszenie budowli – jest 
to proces wieloetapowy (Dodd 2002: 528). 

Analizuj c wybrane metafory przedsi biorczo ci, mo na zauwa y , e 
pozwalaj  one spojrze  na to z o one zjawisko z ró nych perspektyw, co 
prowadzi  mo e do zrozumienia jego istoty. Szczególnie istotn  rol  obrazy 
przedsi biorczo ci mog  pe ni  w edukacji przedsi biorczej. 

4. Metafory przedsi biorczo ci jako pomocne 
narz dzia w procesie edukacji przedsi biorczej

cis e zdefiniowanie terminu „przedsi biorczo ” jest zadaniem niezwy-
kle trudnym, z uwagi na wieloznaczno  i z o ono  tego zjawiska. W zro-
zumieniu fenomenu przedsi biorczo ci pomocne mo e si  okaza  zastoso-
wanie metafor. 

W uj ciu G.L. Clark i M. Dear j zyk w znaczeniu ogólnym jest stosowany 
do konstruowania i rekonstruowania otaczaj cej nas spo ecznej rzeczywi-
sto ci (Nicholson i Anderson 2005: 154). W takim uj ciu mo na stwierdzi , 
e j zyk metafor mo e s u y  do g bszego zrozumienia istoty otaczaj cych 

nas zjawisk, w tym tak e zjawiska przedsi biorczo ci. 
W tym miejscu mo na zada  pytanie, dlaczego zastosowanie metafor 

mo e by  tak cenne w zrozumieniu istoty przedsi biorczo ci. I dlaczego 
metaforyczne opisy fenomenu przedsi biorczo ci mog  okaza  si  cenne 
w procesie edukacji w zakresie przedsi biorczo ci?

L. Nicholson i A.R. Anderson wyra aj  pogl d, e metafory s  niezwy-
kle u yteczne z uwagi na swoj  barwno  i jaskrawo  (Nicholson i Ander-
son 2005: 154). Metaforyczne uj cia przedsi biorczo ci pozwalaj  zbli y  
si  do logiki dzia ania przedsi biorców, zrozumie  poszczególne aspekty 
podejmowanych przez nich dzia a  w obszarze dzia alno ci gospodarczej. 

Metafory pozwalaj  studentom spojrze  na zjawisko przedsi biorczo ci 
z ró nych perspektyw, co pozwala im na g bsze zrozumienie jej istoty. 



Wykorzystanie metafor w nauczaniu przedsi biorczo ci

vol. 10, nr 1 (36), t. 2, 2012 105

Metafory pe ni  w nauczaniu przedsi biorczo ci niezwykle istotn  rol , 
poniewa  stwarzaj  okazj  do twórczego my lenia. 

Stosowanie metafor to rodek niezwykle aktywizuj cy – studenci, tworz c 
w asne metafory i obrazy przedsi biorczo ci, kszta tuj  swoj  wyobra ni  
i rozwijaj  kreatywno . Warto w tym miejscu zwróci  uwag  na fakt, e 
– podobnie jak przedsi biorczo  – kreatywno  jest terminem wielowymia-
rowym, stanowi cym przedmiot zainteresowa  wielu nauk (Runco 2004: 657). 
Zasadniczo jednak kreatywno  jest polem do bada  dla psychologii twór-
czo ci (N cka 2003; Szmidt 2005). W literaturze przedmiotu kreatywno  
rozumiana jest jako cecha jednostki, która przejawia si  w formie obser-
wowanego zachowania, które mo e przynosi  twórcze i warto ciowe wytwory 
(Stasiakiewicz 1999). W takim uj ciu mo na stwierdzi , e jednym z prze-
jawów takich twórczych wytworów mog  by  autorskie metafory przedsi -
biorczo ci stworzone przez studentów.

5. Metafory przedsi biorczo ci – propozycje 
studentów

Celem bada  przeprowadzonych w marcu 2011 r., których wyniki zapre-
zentowano w niniejszym artykule, by o ustalenie, jakie wyobra enia na temat 
przedsi biorczo ci maj  studenci kierunku Zarz dzanie. Metod  zastoso-
wan  podczas bada  by  wywiad standaryzowany. Szczególn  odmian  
wywiadu standaryzowanego, który jest wykorzystywany w badaniach etno-
graficznych, jest zbieranie definicji na pi mie (Kostera 2003: 123). Studenci 
tworzyli w asne metafory przedsi biorczo ci. W wyniku przeprowadzonych 
bada  uzyskano 45 odpowiedzi. Celem autorki by o uzyskanie informacji 
na temat tego, z czym kojarzy si  studentom przedsi biorczo  i do czego 
lub do kogo mog  porówna  osob  przedsi biorcy. Studenci, prezentuj c 
w asne metafory przedsi biorczo ci, wykazywali si  ogromn  pomys owo ci  
i nieszablonowym my leniem, czerpi c inspiracj  z przeró nych dziedzin. 
Poni ej zaprezentowano wybrane obrazy przedsi biorczo ci zaproponowane 
przez studentów.

W ród licznych metafor stworzonych przez studentów mo na dostrzec 
nawi zanie do wiata istot ywych – ro lin i zwierz t. I tak, jedna ze stu-
dentek, czerpi c inspiracj  ze wiata przyrody, porówna a przedsi biorc  
do mrówki, uwypuklaj c w ten sposób charakterystyczn  cech  przypisywan  
tym zwierz tom, czyli pracowito : 

Przedsi biorczo  mo na porówna  do mrówki. Praca pojedynczej mrówki 

jest pocz tkowo niemal niezauwa alna, jednak w d u szej perspektywie 

czasowej, to co zapocz tkowa a mrówka mo e by  wsparte przez inne 

mrówki i po pewnym czasie powstaj  imponuj ce „budowle”. Podobnie 

jest w przedsi biorczo ci – pocz tkowo ma e, startuj ce przedsi biorstwo 

w krótkim okresie nie osi gnie skali korporacji, jednak nawet pozornie 
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ma e dzia ania mog  zapocz tkowa  co  wielkiego, czego przyk adem jest 

firma Gate’sa – która uros a z gara owej firmy do olbrzymiej korporacji (s1).

Zaprezentowano tak e obraz przedsi biorczo ci, porównuj c j  do 
drzewa. Metafora ta uwypukla pe n  zale no  drzewa i przedsi biorstwa 
od warunków otoczenia, a tak e odporno  na jego negatywne oddzia ywa-
nie (np. silny wiatr):

Mo na zaobserwowa  dzia ania optymalizacyjne – przyk adem czego jest 

usychanie niektórych ga zi, a nie ca ego drzewa. Przyczyn  tego mo e by  

brak dost pu do zasobów (np. brak nas onecznienia w danym miejscu), 

w takiej sytuacji usycha tylko jedna cz  drzewa (…) w lesie – podobnie 

jak na rynku – panuje nieustanna konkurencja o zasoby (…) drzewo 

– podobnie jak przedsi biorstwo to struktura wymagaj ca doskona ej wspó -

pracy wszystkich elementów (s2).

Czerpi c inspiracj  ze wiata przyrody, przedsi biorczo  porównano 
tak e do d ungli i do o miornicy: 

Przedsi biorczo  to d ungla – któr  zwierz ta, aby przetrwa , musz  naj-

pierw dobrze pozna  (…) przedsi biorca jest jak zwierz , które wchodz c 

do d ungli, decyduje si  na walk  o przetrwanie i musi by  niezwykle uwa ny, 

aby nie zosta  po arty przez dzikie zwierz ta, czyli konkurencj  (…) meta-

fora zwraca uwag  na otoczenie, które jest dynamiczne i ci gle si  zmienia 

(…) nale y umie  dostrzec szanse i wykorzysta  je, ale jednocze nie umie  

rozpoznawa  zagro enia i radzi  sobie z nimi (s3).

Jak o miornica – która przystosowuje si  do funkcjonowania w najtrud-

niejszych warunkach do ycia – podobnie przedsi biorstwo musi si  przy-

stosowa  do panuj cych warunków rynkowych (…) o miornica potrafi 

przetrwa  bez po ywienia – co mo na porówna  do prowadzenia dzia al-

no ci w pocz tkowej fazie lub w trudniejszych okresach bez rodków pie-

ni nych (…), o miornica dzi ki wspó dzia aniu macek umie porusza  si  

– podobnie cz onkowie organizacji musz  ze sob  wspó pracowa  (s4).

Inna grupa metafor zaprezentowanych przez studentów nawi zywa a 
w swej istocie do wiata przedmiotów. Jeden ze studentów porówna  przed-
si biorczo  do dzia ania mechanizmu zbli onego do komputera: 

Przedsi biorczo  jest jak komputer – w którym istnieje wiele podzespo ów, 

uzupe niaj cych si  nawzajem – podobnie w przedsi biorstwie istnieje 

podzia  na komórki organizacyjne i dzia y(…), mo na wyró ni  wiele celów 

wykorzystania komputera – tak jak mo e istnie  wiele powodów dla istnie-

nia firmy – jak na przyk ad maksymalizacja zysku, zadowolenie klienta czy 
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stworzenie marki (…) podobnie jak w komputerze sercem ca ego uk adu 

jest procesor, tak na czele przedsi biorstwa stoi jedna osoba (…), podobnie 

jak do pracy komputera potrzebna jest energia – zasilanie, tak i w przed-

si biorstwie niezb dne s  pieni dze i pomys  (…), w komputerze mo na 

zastosowa  oprogramowanie ró nych firm zewn trznych – w przedsi bior-

stwie odnosi si  to do outsourcingu us ug (s5).

Na ogromne znaczenie czynników zewn trznych w dzia alno ci przed-
si biorców zwrócono szczególn  uwag , prezentuj c metafor  latawca: 

Przedsi biorczo  jako metafora puszczania latawca – w procesie którym 

si  nap dow  jest wiatr – symbolizuj cy mo liwo ci , które przedsi biorczy 

cz owiek dostrzega (…) ma on przygotowany projekt do wdro enia, ale wie, 

e musi mie  warsztat rodków, które b d  pomocne przy sterowaniu firm  

– jest to symboliczny sznurek do latawca, który pomaga w odpowiednim 

momencie obni y  loty, aby zminimalizowa  straty, ale tak e podwy szy  

lot latawca, w celu maksymalizacji zysku (s6).

W innym miejscu przedstawiono porównanie przedsi biorczo ci do 
statku: 

Metafora przedsi biorczo ci jako statku – na którym znajduje si  kapitan, 

oraz za oga (…) statek p ynie w zmiennych warunkach pogodowych – co 

symbolizuje zmienno  otoczenia przedsi biorstwa na rynku (…) za oga na 

statku – podobnie jak pracownicy w firmie – powinni by  odpowiednio 

zmotywowani do uwa nej obserwacji, do spogl dania dalej – aby w miar  

szybko dostrzec zagro enie i podj  dzia ania zapobiegaj ce katastrofie (…) 

kapitan, który motywuje i kieruje, jest strategiem odpowiedzialnym za za og  

i towar na statku (…) gdy statek dobije do portu, u ywa si  kotwicy – 

symbolizuj cej osi gni cie celu (…) podobnie jak istniej  ró ne rodzaje 

statków, w zale no ci od przewo onego towaru, tak i organizacje specjalizuj  

si  w konkretnych bran ach (s7).

W obrazie przedsi biorczo ci jako rodziny uwypuklono szczególny 
aspekt dzia alno ci, jakim jest dobór odpowiednich zasobów przez przed-
si biorców: 

Przedsi biorcy s  jak rodzice, za  ich firmy mo na porówna  do dzieci (…) 

rodzice robi  wszystko, aby firma osi gn a sukces – rodzice operuj c swo-

imi zasobami – pieni dzmi – zapewniaj  dziecku jak najlepszy rozwój. 

Miar  sukcesu jest powodzenie dziecka w yciu, co symbolizuje powodzenie 

firmy na rynku (…) bardzo istotn  rol  odgrywa tu otoczenie, w którym 

jest bardzo wiele zagro e  – rodzice staraj  si  ustrzec swoje dziecko przed 

tymi zagro eniami (s8).
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Studenci zaprezentowali tak e metafory zwi zane ze wiatem sportu. 
Przedsi biorczo  zosta a np. porównana do dru yny sportowej: 

Przedsi biorczo  to dru yna, na czele której stoi trener – który ustala tak-

tyk , dobiera odpowiednich zawodników do poszczególnych pozycji na 

boisku (…) trener ma charyzm , wyznacza cele i ró ne drogi do ich osi -

gni cia (…) wad  tego porównania jest to, e odpowiedzialno  za wynik 

zazwyczaj spada w a nie na trenera (s9).

Inne skojarzenie ze sportem mia  jeden ze studentów, który uto sami  
przedsi biorc  z marato czykiem: 

Porówna bym przedsi biorczo  do maratonu – przedsi biorca niczym mara-

to czyk biegnie w kierunku wyznaczonego celu, a aby go osi gn  konieczne 

jest dystrybuowanie zasobami energii tak, eby nie wypali  si  ju  na star-

cie (…) wa ne jest uprzednie przygotowanie – trening (…) w sytuacji roz-

poczynania nowego przedsi wzi cia – podobnie jak przy udziale w mara-

tonie – nale y pozna  otoczenie, swoich konkurentów, szanse i zagro enia 

(…) aby wzi  udzia  w maratonie trzeba by  g boko przekonanym i g -

boko wierzy , e uda si  go przebiec (…) przygotowanie do maratonu to 

tworzenie bazy pod przysz  dzia alno  (…) marato czyk jest d ugodystan-

sowcem ,czyli nastawiony jest na dalekosi ne rezultaty swoich dzia a  (s10).

Dzia anie przedsi biorcy przedstawiono tak e obrazowo jako prowadze-
nie bolidu podczas wy cigów samochodowych: 

Przedsi biorczo  to wy cig Formu y 1, w którym bolidem jest organizacja, 

natomiast kierowca to mened er (…) do odniesienia sukcesu, poza umie-

j tno ciami mened era niezb dne jest zgranie wszystkich cz onków zespo u 

(…) inne pojazdy na torze to konkurencja, a nad w a ciwym przebiegiem 

wy cigu czuwa komisja s dziowska (…) cz sto o wygranej decyduj  inno-

wacje i przewaga technologiczna (s11).

Zwracaj c szczególn  uwag  na precyzj  podejmowanych ruchów dzia-
alno  przedsi biorcy porównano tak e do przeprowadzania zabiegu chi-

rurgicznego: 

Przedsi biorczo  jako metafora operacji chirurgicznej – podczas której 

ka dy ruch i dzia anie musz  by  poparte odpowiedni  wiedz  i analiz  

konkretnej sytuacji (…) ka da operacja jest unikalna, nie ma jednego, 

sprawdzonego przepisu na powodzenie (…) lekarz prowadz cy operacj , 

tak jak przedsi biorca musi stale kontrolowa  sytuacj , trzyma  r k  na 

pulsie, a ka dy jego ruch i decyzja musz  by  precyzyjne i przemy lane (…) 

Przedsi biorca jak lekarz musi stale dostosowywa  si  do danej sytuacji 
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(…) a w nietypowych sytuacjach zachowa  zimn  krew i wykaza  si  ela-

styczno ci  dzia ania (…) Prowadzenie operacji wi e si  tez zazwyczaj z 

okre lonym poziomem ryzyka, a bez jego podj cia nie osi gnie si  po da-

nych korzy ci (s12).

Niezwykle interesuj c  metafor  przedstawi a jedna ze studentek, która 
przedsi biorczo  porównuje do spektaklu: 

Przedsi biorczo  jako teatr uliczny – w którym przedsi biorcami s  aktorzy, 

którzy bior  udzia  w przedstawieniu (…) ka dy aktor ma okre lon  rol , 

tak jak na rynku istniej  ró ne rodzaje dzia alno ci (…) aktor odgrywa 

swoj  rol  z lepszym lub gorszym skutkiem (…) Aktorzy – przedsi biorcy 

s  oceniani przez publiczno  – klientów, która mo e mie  wp yw na ich 

zachowania (…) wa n  rol  pe ni w przedstawieniu re yser – mened er, który 

planuje, analizuje, organizuje i kontroluje przebieg przedstawienia (s13). 

W poni szych metaforach autorzy si gaj c do wyobra ni, porównali zja-
wisko przedsi biorczo ci do eksplorowania i odkrywania nowych, nieznanych 
terenów: 

Przedsi biorczo  jako metafora podró owania – kiedy ka da podró  to 

odkrywanie nowych miejsc, nabywanie nowych do wiadcze , poszerzanie 

w asnych horyzontów i mo liwo ci (…) z przedsi biorczo ci  jest podobnie 

– ka da nowa inicjatywa jest jak nowa podró , któr  trzeba zaplanowa  

i przygotowa (…) pomimo dobrego przygotowania ka da dzia alno  jest 

niepewna, ryzykowna (…) przedsi biorca jest jak podró nik, który ca y czas 

stawia pzed sob  nowe wyzwania, czyli coraz dalsze i bardziej niebezpieczne 

podró e (s14).

Przedsi biorczo  jest jak odkrywanie nowych planet – kiedy przedsi biorca 

to kosmonauta, wyruszaj cy na podbój wszech wiata(…) technologia i wie-

dza – to niezb dne czynniki umo liwiaj ce start, a tak e zapewniaj ce 

przewag  konkurencyjn  (…) dzia alno  gospodarcza jako podró  w nie-

znane – cz sto trzeba kierowa  si  intuicj  (…) zasiedlanie nowej planety 

jest jak tworzenie nowego rynku (s15).

Stosowanie metafor w przedsi biorczo ci pozwala uwypukla  charakte-
rystyczne cechy i poszczególne aspekty dzia alno ci przedsi biorców, jak na 
przyk ad podejmowanie ryzyka: 

Przedsi biorczo  jest jak skok ze spadochronem, podczas którego mo na 

skorzysta  z pomocy innych osób – skoczy  z kim , co symbolizuje uzyska-

nie pomocy z ró nych instytucji, np., w postaci dotacji (…) przedsi biorczo  

podobnie jako skok to prze amywanie swoich barier – l ku wysoko ci (…) 
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skok ze spadochronem podobnie jak zak adanie w asnej firmy to podej-

mowanie ryzyka (…) aby wykona  skok nale y przej  odpowiednie szko-

lenie – podobnie przedsi biorcy mog  skorzysta  z szeregu szkole  (…) 

podczas skoku mamy do dyspozycji spadochron zapasowy – w przedsi -

biorczo ci to mo liwo  pomocy finansowej w postaci kredytu (…) podczas 

skoku – tak jak podczas prowadzenia dzia alno ci – nale y uwzgl dnia  

zmienne warunki otoczenia – wiatr (s16). 

Studenci, tworz c rozmaite obrazy przedsi biorców, ch tnie si gaj  po 
inspiracje do ró nych dziedzin ycia. Z wypowiedzi studentów ch tnie pre-
zentuj cych na forum grupy swoje obrazy przedsi biorczo ci wynika, e 
dzi ki tworzonym metaforom wiat organizacji i poszczególne aspekty dzia-
a  podejmowanych przez przedsi biorców staj  si  dla nich bardziej kla-

rowne, a logika dzia ania przedsi biorców bardziej zrozumia a. Korzy ci 
i ograniczenia p yn ce ze stosowania metafor w nauczaniu przedsi biorczo-
ci zosta y zaprezentowane dalej.

6. Mo liwo ci stosowania metafor w nauczaniu 
przedsi biorczo ci 

Dokonuj c analizy wyników bada , warto wskaza , jak konkretne meta-
fory mo na wykorzysta  w procesie edukacji przedsi biorczej. W prezento-
wanych przez siebie metaforach, studenci k ad  nacisk na wybrane aspekty 
dzia a  gospodarczych, uwypuklaj c w ten sposób cechy, które wed ug nich 
nale a oby uzna  za kluczowe. Dzi ki temu specyfika dzia a  przedsi bior-
czych (a przynajmniej wybrany jej aspekt) staje si  dla studentów bardziej 
zrozumia a. Ró ne punkty widzenia przedsi biorczo ci zosta y w badaniach 
odzwierciedlone poprzez odmienne metafory, które warto zanalizowa  po 
k tem u yteczno ci ich stosowania w procesie edukacji przedsi biorczej.

Zaproponowane przez studentów metafory biologiczne, zwi zane z sze-
roko rozumianym wiatem istot ywych – ro lin i zwierz t, implikuj , e 
podobnie do ywych organizmów, przedsi biorstwa s  zale ne od otoczenia. 
T  zale no  uwypuklono w metaforze drzewa, w której mo na dostrzec 
tak e kolejny interesuj cy aspekt. Otoczenie jest w przypadku drzewa ró-
d em niezb dnych do ycia zasobów. W obrazie tym zwrócono uwag  na 
to, e drzewo – podobnie jak przedsi biorstwo – wymaga ró nych zasobów, 
niezb dnych do przetrwania. Metafora przedsi biorczo ci jako drzewa, która 
ma pewne podobie stwa do metafory organizacji jako organizmu ywego, 
mo e by  wykorzystana w procesie nauczania z uwagi na uwypuklenie takich 
procesów zwi zanych z dzia alno ci  przedsi biorstw, które wi  si  z jej 
przetrwaniem na rynku. Zalet  stosowania tej metafory mo e by  mo liwo  
zwrócenia uwagi studentów na ogromn  zale no  przedsi biorstw i przed-
si biorców od otoczenia. Na aspekt zmienno ci otoczenia, od którego zale y 
przetrwanie, zwrócono tak e uwag  w metaforze d ungli. 
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Podobnie, nawi zuj c do innej zaproponowanej metafory, w której nacisk 
zosta  po o ony na zale no  pojedynczej mrówki od innych mrówek w pro-
cesie realizacji wytyczonych celów, nale y stwierdzi , e zalet  prezentowa-
nych metafor jest zwrócenie uwagi na wspó zale no  przedsi biorcy od 
innych uczestników ycia gospodarczego – w tym mi dzy innymi wspólników 
i wspó pracowników. Stosowanie podobnych metafor, nawi zuj cych do 
wiata przyrody, mo e by  w tym aspekcie cenne w realizacji tematyki zwi -

zanej z budowaniem sieci osobistych powi za  przez przedsi biorców. Zalet  
zaprezentowanych metafor jest tak e to, e dzi ki ich zastosowaniu, studenci 
buduj  obraz przedsi biorcy, który nie dzia a w pró ni, ale jest otoczony 
przez innych przedsi biorców. Mo e z nimi zarówno konkurowa , jak 
i wspó dzia a  dla realizacji wyznaczonych celów. 

Inne metaforyczne uj cie przedsi biorczo ci jako komputera mo e s u-
y  g bszemu zrozumieniu istoty tego wieloaspektowego zjawiska. Z uwagi 

na przydatno  w procesie edukacyjnym, metafora komputera to niezwykle 
cenny przyk ad, który przedstawia przedsi biorstwo jako z o ony mechanizm, 
w którym nale y zwróci  uwag  na poszczególne elementy. Obraz kompu-
tera – jako mechanizmu z o onego z ró nych podzespo ów – mo na wyko-
rzysta  podczas prezentowania teorii dotycz cej struktur organizacyjnych. 
Co wi cej, metafora komputera zwraca uwag  na „serce” ca ego uk adu, 
czyli procesor, który porównany zostaje do osoby przedsi biorcy stoj cego 
na czele organizacji. W tym aspekcie metafora komputera mo e okaza  si  
cenna z uwagi na mo liwo  wykorzystania podczas zaj  po wi conych 
tematyce przedsi biorcy i jego roli w gospodarce. 

Na ogromn  rol  przedsi biorcy w ca ym procesie zwrócono tak e uwag  
w metaforze statku. Kapitan stoj cy na czele za ogi, czyli przedsi biorca 
stoj cy na czele organizacji, to obraz, który mo na wykorzysta , prezentuj c 
studentom tematyk  kompetencji przedsi biorcy. Tematyka kompetencji 
przedsi biorczych – cech osobowo ci przedsi biorców, motywów ich dzia a-
nia czy te  wiedzy, jak  dysponuj  – to wa ny komponent programu zaj  
przedsi biorczo ci. Doskonale ilustruje to metafora dru yny, na której czele 
stoi trener, wytyczaj cy cele i prowadz cy zawodników do ich osi gni cia. 

Z kolei przywo anie innego obrazu przedsi biorczo ci jako zabiegu chi-
rurgicznego mo e by  cenne z uwagi na uwydatnienie jednej z podstawowych 
kompetencji przedsi biorcy – wiedzy. Podobnie jak nieoceniona jest wiedza 
chirurga podczas przeprowadzania skomplikowanej operacji, tak te  wiedza 
przedsi biorcy w procesie przedsi biorczym odgrywa rol  kluczow . Dzi ki 
przedstawionej metaforze studenci mog  pozna  rol  wiedzy, która w uj -
ciu S. Kwiatkowskiego jest metazasobem w budowaniu przewagi konkuren-
cyjnej wspó czesnych przedsi biorstw (Kwiatkowski 2000).

Jak wcze niej zauwa ono, metafory pozwalaj  studentom spojrze  na 
zjawisko przedsi biorczo ci z ró nych perspektyw, co pozwala im na g b-
sze zrozumienie jej istoty. Ciekawy punkt widzenia zaprezentowano w meta-
forze przedsi biorczo ci jako spektaklu teatralnego. Spojrzenie na organi-
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zacj  z perspektywy klienta – obrazowo przedstawione jako ogl danie przez 
publiczno  spektaklu, w którym g ówn  rol  gra przedsi biorca – to cenny 
obraz, mo liwy do wykorzystania w procesie nauczania przedsi biorczo ci, 
z uwagi na mo liwo  analizowania dzia alno ci organizacji z punktu widze-
nia jednego z kluczowych interesariuszy – klienta.

Patrz c przez pryzmat szerokich mo liwo ci zastosowania w nauczaniu, 
kolejnym interesuj cym przyk adem obrazu przedsi biorczo ci jest metafora 
latawca. W toku nauczania przedsi biorczo ci, omawiaj c proces przedsi -
biorczy, prezentowane s  studentom jego g ówne komponenty – szansa, 
zespó  i zasoby. Szansa, b d ca fundamentalnym sk adnikiem owego pro-
cesu, jest wa nym zagadnieniem, szczegó owo omawianym na zaj ciach 
z przedsi biorczo ci. Istotn  rol  stanowi w tym aspekcie prezentacja ró -
norodnych mo liwo ci identyfikowania szans na rynku. W takim uj ciu, 
metafora latawca, w której uwypuklono istot  i znaczenie szansy, mo e by  
przydatna w procesie poznawania zjawiska przedsi biorczo ci przez studen-
tów, z uwagi na mo liwo  zrozumienia logiki dzia ania przedsi biorcy, który 
dostrzegaj c lub kreuj c szans  przedsi biorcz , podejmuje dzia ania w celu 
jej realizacji. Metafora ta stanowi barwn  wizualizacj  idei przedsi bior-
czo ci, jak  jest w a nie – wed ug H. Stevensona – pogo  za szans .

7. Ograniczenia stosowania metafor w nauczaniu 
przedsi biorczo ci 

Prezentuj c szereg zalet p yn cych z zastosowania metafor w nauczaniu 
przedsi biorczo ci, nale y jednocze nie zasygnalizowa  pewne negatywne 
aspekty i zagro enia wynikaj ce z ich zastosowania. Istotnym ograniczeniem 
zaprezentowanych metafor przedsi biorczo ci jest fakt, i  poznanie za 
pomoc  takich obrazów jest tylko cz ciowe. Wieloaspektowe zjawisko, jakim 
jest przedsi biorczo , nie jest mo liwe do przedstawienia w pe ni za pomoc  
jednej, wybranej metafory. 

Istotnym ograniczeniem stosowania metafor przedsi biorczo ci w naucza-
niu jest tak e to, e ujawniaj  one podobie stwa mi dzy ró nymi przed-
miotami, zjawiskami, nic nie mówi c o istniej cych ró nicach. Na przyk ad 
wykorzystuj c metafor  latawca, zwracamy uwag  na istot  kluczowego 
elementu procesu przedsi biorczego – szansy, ale pomijamy przy tym pozo-
sta e komponenty owego procesu – zespó  i zasoby. Stosuj c w nauczaniu 
metafor  komputera, skupiamy si  na osobie przedsi biorcy, uto samianego 
z procesorem, ale nie zwracamy uwagi na zale no  tego  przedsi biorcy 
i jego organizacji od zmiennego otoczenia. W tym aspekcie istotnym ogra-
niczeniem mo e by  tak e daleko id ce uproszczenie obrazów. Metafory, 
uwypuklaj c pewne aspekty dzia alno ci gospodarczej, pozosta e czyni  mniej 
wa nymi. Niektóre metafory – jak na przyk ad przedstawione metafory 
komputera czy latawca – uwypuklaj  w sposób znacz cy wybrane elementy 
i aspekty przedsi biorczo ci, nie oddaj c ca ej z o ono ci zjawiska.
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Badania na temat nastawie  studentów wobec przedsi biorczo ci i ich 
wyobra e  zwi zanych z tym zjawiskiem by y prowadzone w Polsce przez 
S. Kwiatkowskiego (Kwiatkowski 2002: 149). W ksi ce pt. Przedsi biorczo  

intelektualna autor prezentuje interesuj ce wyniki. W tym miejscu nale y 
wspomnie  o jeszcze jednym istotnym ograniczeniu p yn cym ze stosowania 
metafor, na które zwróci  on uwag . Badania studentów, nie maj cych jesz-
cze do wiadcze  przedsi biorczych, na temat ich wyobra e  o przedsi bior-
czo ci i przedsi biorcach maj  pewne ograniczenie, bo dotycz  najcz ciej 
czego , co nie jest w asne, osobi cie, prze yte i w dostatecznym stopniu 
przez studentów przemy lane (Kwiatkowski 2002: 149).

Warto tak e zauwa y , za M. Jo Hatch, e nadu ywanie metafor lub 
ograniczenie si  tylko do jednej, wybranej mo e prowadzi  do powstania 
nadmiernie symbolicznego wyobra enia, które nie przystaje do rzeczywisto-
ci. Autorka podkre la, e samodzielnie adna z metafor nie zapewnia zro-

zumienia wystarczaj cego do zbudowania na nim wiedzy o przedsi biorstwie 
i specyfice jego funkcjonowania (Hatch 2002: 70). 

8. Podsumowanie

Ze wzrostu roli przedsi biorczo ci we wspó czesnym wiecie wynika 
konieczno  edukacji w tym zakresie (Sobiecki 2010: 38). Na podstawie 
analizy dost pnej literatury mo na wysun  wniosek, e priorytetowym celem 
edukacji – w tym tak e edukacji przedsi biorczej – powinno by  kszta to-
wanie osobowo ci, a nie tylko przekazywanie wiedzy i wyuczenie umiej t-
no ci narz dziowych. Osi ganiu takiego celu mog  s u y  zaj cia przedsi -
biorczo ci, których celem jest m.in. kszta towanie postaw przedsi biorczych 
i kreatywnych. Cennym rodkiem mo e by  za  wykorzystanie w procesie 
nauczania metafor przedsi biorczo ci. 

Odnosz c wyniki bada  przeprowadzonych przez autork  do przed-
stawionej w artykule teorii przedmiotu, nale y stwierdzi , e metafory sto-
sowane w nauczaniu przedsi biorczo ci s u  kszta towaniu wyobra ni 
przedsi biorczej oraz pomagaj  wprowadzi  studentów w tematyk  przed-
si biorczo ci. Z uwagi na inspiruj c  funkcj  metafory s  niezwykle pomocne 
w zrozumieniu istoty przedsi biorczo ci. Poszerzaj  horyzonty studentów 
i pozwalaj  dostrzec rozmaite aspekty tego wielowymiarowego zjawiska. 
Jednocze nie przeprowadzone przez autork  badania pozwoli y wskaza , 
e zastosowanie porównania przedsi biorczo ci do ró nych obiektów i zja-

wisk pozwala studentom na wnikni cie w natur  tego zjawiska i zrozumie-
nie fenomenu jego funkcjonowania.

W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkre la si , e nie mo na 
wskaza  jednej, uniwersalnej i najlepszej metody edukowania przysz ych 
przedsi biorców (Klimek 2010: 47). Jednak w kontek cie nabywania umie-
j tno ci praktycznych, wa nych dla studentów, w ród których s  potencjal-
nie przyszli przedsi biorcy, wykorzystanie metafor w procesie edukacji 
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przedsi biorczej wydaje si  rodkiem niezwykle cennym z uwagi na kszta -
towanie wyobra ni m odych ludzi, którzy analizuj c zjawisko przedsi bior-
czo ci przez pryzmat obrazów i metafor, lepiej rozumiej  jego istot  i dzi ki 
temu mog  by  bardziej sk onni do rozwa enia za o enia w asnej firmy 
w przysz o ci. Metafora w takim uj ciu mo e stanowi  ciekaw  form  wpro-
wadzenia do podstawowych zagadnie  z przedsi biorczo ci. Co wi cej, 
metafory s  przejawem manifestu ludzkiej kreatywno ci (Nicholson i Ander-
son 2005: 156). Mo na przypuszcza , e tworzenie w asnych metafor przed-
si biorczo ci przez studentów jest dobrym treningiem kreatywno ci, który 
mo e oddzia ywa  na ich wyobra ni  przedsi biorcz . Metafory przedsi -
biorczo ci mog  sta  si  dla m odego cz owieka inspiracj  do rozwa enia 
opcji podj cia w przysz o ci dzia a  w obszarze przedsi biorczo ci. Warte 
uwagi by oby podj cie bardziej szczegó owych bada  w tym obszarze.
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