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Postawa przedsiębiorcza 

pozwala 

dostrzegać i 

wykorzystywać 

szanse i 

zagrożenia  

oraz skutecznie 

szacować ryzyko  
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Umiejętności osoby przedsiębiorczej 

wyciągania wniosków ze 

zdobytych już doświadczeń,  

 

ocena działań innych,  

 

priorytetyzacja zarówno 

informacji jak i  zadań. 
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Przedsiębiorcze dziecko 

 Kształtowanie u dzieci postaw przedsiębiorczych angażuje ich 

poprzez zdobywanie doświadczeń istotnych w świecie 

rzeczywistym. 

 
 Podejście takie uwzględnia 

umiejętności: 

1. starannego planowania,  

2. krytycznego myślenia,  

3. umiejętności współpracy, 

4. podejmowania ryzyka,  

5. podstawowych zasad 

potrzebnych do realizacji 

projektów. 
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Przedsiębiorcze dziecko 

Kaufmann Foundation, Youth Entrepreneurship Survey : 2007, 2010 

Według badania Fundacji Kaufmannów, najważniejsze powody 

podejmowania działań przedsiębiorczych (biznesowych) 

młodzieży to: 

1. wykorzystanie swoich zdolności i umiejętności (92 procent); 

2. budowanie czegoś dla ich przyszłości (89 procent); 

3. bycie własnym szefem (87 procent); 

4. zadowolenie z realizacji własnych pomysłów (81 procent); 

5. zarobienie dużo pieniędzy (85 proc.) 

 

  
Co czwarte (26 procent) dziecko 

uznało, że rozpoczęcie własnej 

działalności biznesowej jest bardziej 

pożądane niż inne możliwości rozwoju 

zawodowego jakie może mieć. 
Z przyjemnością pobawiłabym  

się z tobą w dom, ale muszę 

dopilnować mojego biznesu 
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Dynamiczna psychologia społeczna 

1. Każdy z nas ma w głowie schemat (heurystykę) 

prawie do każdej sytuacji życiowej.  

2. Naturalnym dążeniem człowieka jest 

dopasowywanie dobrze dostępnych schematów 

w pamięci, do danego problemu. Często 

wystarczy jeden tylko wymiar (np. cena), aby 

podjąć decyzję, wszystko inne zostaje dołączone 

ze schematu.  

3. Kluczowym zatem jest: 

 A) określenie problemu,  

 B) zbudowanie adekwatnego dla niego modelu 
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Dynamiczna psychologia społeczna 

Marzeniem Dżeka jest zostać kupcem. Bohater powieści dowiaduje 

się o znaczeniu takich pojęć jak rabat, ubezpieczenie czy kredyt, a 

także wielu innych tajników handlu. Wszystko to łączy z wysoce 

etyczną postawą, wzbudzającą powszechny szacunek dla jego 

działalności. 

Dżek Fulton to syn amerykańskiego robotnika 

uczęszczający do III klasy szkoły podstawowej. 

Chłopiec zaintrygowany plajtą pobliskiego 

sklepu postanawia zrozumieć, czym jest 

bankructwo i jak z powodzeniem zarabiać 

pieniądze. Zgłasza się do prowadzenia szkolnej 

biblioteki, a następnie postanawia zorganizować 

uczniowską kooperatywę. Dzięki niezwykłemu 

uporowi i godnej podziwu konsekwencji, z 

powodzeniem realizuje obrane przez siebie 

ekonomiczne cele. 
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Być przedsiębiorczym 

życiowo zaradnym,  

niezależnym,  

samodzielnym,  

twórczym,  

pracowitym,  

systematycznym, 

konsekwentnym, 

 kreatywnym 

 … 
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Być przedsiębiorczym 

"Przedsiębiorcze osoby pozytywnie oddziaływają 

na społeczeństwo tworząc przełomowe pomysły i 

zastanawiając się, jak wprowadzić je z 

powodzeniem na rynek.  

Wiele z tych pomysłów 

zrewolucjonizuje całe 

gałęzie przemysłu, 

zwiększy 

konkurencyjności całych 

gospodarek „ 
Dennis Cheek, vice president of education  

at the Kauffman Foundation. 
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