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WPROWADZENIE 
 

Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążenie do poznawania i rozumienia 

otaczającej go rzeczywistości. Szczególnie dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego,  

co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości na etapie przedszkolnym  

są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dla dziecka nie jest ważny 

rezultat ani materialny efekt, lecz samo działanie, które do niego doprowadziło. Zabawy 

badawcze dostarczają niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem 

właściwości rzeczy i zjawisk. 

 

Prawidłowo stymulowana ciekawość świata poprzez właściwie dobrane tematy, formy 

i środki stanowi podstawę wielokierunkowego rozwoju przedszkolaka. Działania edukacyjne 

w zakresie przedsiębiorczości, świadomego konsumenta i obywatela, należy rozpocząć w jak 

najmłodszym wieku. Okres przedszkolny jest odpowiednim momentem na rozpoczęcie tego 

typu edukacji, ponieważ w tym czasie młodzi ludzie są ciekawi świata, a ich umysły łatwo 

przyswajają wiedzę. 

 

Celem pracy jest przybliżenie znaczenia potrzeby nauczania podstaw 

przedsiębiorczości już w  najmłodszych latach, czyli od przedszkola.  

 

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione 

podstawy teoretyczne programu z przedsiębiorczości, który może być realizowany  

w przedszkolu. W rozdziale drugim zostały przedstawione metody, przy pomocy których 

został realizowany program. Zostały również ukazane umiejętności, jakie nabywają 

przedszkolaki w toku realizacji programu. Rozdział trzeci został poświęcony założeniom 

programowym. 
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ROZDZIAŁ I 

 
Podstawy teoretyczne 

 

R. Hisrich w 1985 roku zdefiniował przedsiębiorczość jako ,,(…) proces tworzenia 

czegoś nowego i wartościowego przez poświęcenie czasu i wysiłku, akceptację 

towarzyszącego ryzyka finansowego, psychologicznego i społecznego z oczekiwaniem 

satysfakcji materialnej i osobistej”.1 W literaturze przedsiębiorczość opisywana jest również 

jako zdolność człowieka do tworzenia, przejmowania kontroli nad możliwościami, 

wizualizowania i wykorzystywania szans, organizowania koniecznych środków, 

prowadzących do powstania nowych dóbr.2 

 

Amerykański psycholog Jerome Bruner stwierdził, że uczeń powinien sam sprawować 

kontrolę nad własną aktywnością poznawczą, a swoje zadania realizować w grupie 

rówieśniczej, zachowując swoją indywidualność, jak i tożsamość kulturową.3 Przyswojenie 

wiedzy o podstawowych zagadnieniach z zakresu ekonomii, finansów czy też marketingu 

może przeciwdziałać takim zjawiskom jak bezradność, nieumiejętność poruszania się  

w panujących realiach gospodarczych, nieumiejętność dostosowywania się do zmian. W myśl 

przysłowia: ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” zasadne jest 

wprowadzenie już od najmłodszych lat elementów zajęć z przedsiębiorczości, aby przyczynić 

się do kształtowania postaw świadomego konsumenta i obywatela. 

 

Program edukacyjny z przedsiębiorczości, w swoich założeniach programowych 

powinien odwoływać się do filozofii progresywizmu. Teoria ta oparta jest na koncepcjach 

naturalistycznych i pragmatycznych, skoncentrowana jest na potrzebach i zainteresowaniach 

dziecka. Rozwój dziecka jest tutaj wynikiem jego własnej aktywności. Filozofia 

progresywizmu leży u podstaw edukacji, wskazując na jej znaczenie społeczne, które 

umożliwia ciągły postęp w wyniku bieżących doświadczeń. Pokonywane trudności powinny 

mieć praktyczne zastosowanie w życiu i powinny wynikać z rzeczywistych dążeń jednostki. 

Przy rozwiązywaniu problemów wykorzystuje wiedzę z kilku różnych dziedzin nauki. 

 

                                                 
1 A. Pierścieniak, K. Szara, Przedsiębiorczość akademicka,  2011, s. 10 
2 J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic,  2010, s. 27 
3 J. Bruner, Kultura edukacji, 2010 
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 Nadrzędnym celem edukacji progresywistycznej jest kształtowanie w ludziach postaw, 

które są pożądane w demokratycznym państwie. Postawa świadomego obywatela jest bliska 

idei przedsiębiorczości, czyli człowieka, który świadomie podejmuje decyzje, dokonuje 

wyborów, ma wiedzę o odpowiedzialności połączonej z obywatelskim działaniem. 

 

 Przedsiębiorczość kształtuje także postawy świadomego konsumenta, który poprzez 

odpowiedzialny dobór usług i produktów wywiera wpływ na podnoszenie ich jakości. 

Świadomy konsument zna i umie egzekwować swoje prawa konsumenckie.  

  

 Podstawę psychologiczną programu z przedsiębiorczości w przedszkolu powinien 

stanowić konstruktywizm, w myśl której największą wartością, dzięki działaniu i osobistemu 

doświadczeniu, jest wiedza zdobyta na drodze szukania i osiągania. Dzieci mają różne 

zainteresowania poznawcze, program z przedsiębiorczości powinien cechować dobór treści  

z różnych dziedzin wiedzy. W myśl konstruktywizmu wiedza jest tworzona przez jednostkę. 

To nie nauczyciel jest jedynym źródłem tej wiedzy, ale sam uczeń, który poprzez aktywność 

badawczą ją odkrywa i pogłębia. Nauczyciel staje się organizatorem sytuacji edukacyjnych, 

które stwarzają dzieciom możliwość działań poznawczych. Rolą nauczyciela jest tutaj 

wzmocnienie naturalnej ciekawości dziecka, inspirowanie do konwersacji, zachęcenie  

do prezentowania własnych przekonań. 

 

 Edukacja organizowana w duchu konstruktywizmu, daje nadzieję na kształtowanie 

człowieka twórczego, wielowymiarowego, samodzielnego, z głową pełną pomysłów, 

ciekawego świata, z rozbudzoną wyobraźnią. Z tego punktu widzenia, zasadne jest 

twierdzenie, że teoria ta doskonale uzasadnia zagadnienia związane z elementami 

przedsiębiorczości. W takim sposobie uczenia się, to nie sam efekt w postaci zdobytej wiedzy 

jest najważniejszy, ale cały proces pozyskania tej wiedzy – interpretacja, rozwiązywanie 

problemów, refleksja, dochodzenie do prawdy. Zadaniem współczesnej edukacji powinno być 

stawiania dziecka przed nowymi dla niego sytuacjami problemowymi, z którymi 

samodzielnie powinien sobie poradzić. 

 

 Program z przedsiębiorczości powinien być skierowany na rozwiazywanie 

problemów, radzenie sobie z nimi. Działanie to powinno być celowe, umożliwiające postęp  

w rozwoju intelektualnym i społecznym dziecka. 
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ROZDZIAŁ II 

 
Ewaluacja programu z przedsiębiorczości w przedszkolu 

 

II. 1. Metody i formy realizacji programu 

 

Program nauczania z zakresu przedsiębiorczości w przedszkolu powinien zawierać  

w swojej treści zadania, które powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów  

i wymagań. Wymagania powinny wynikać z celów, natomiast same cele powinny wynikać 

bezpośrednio z programu wychowania. Metody i formy pracy z dziećmi powinny wynikać  

z celów i treści, a także możliwości uczestników zajęć, angażując przy tym ich uwagę. 

Przestrzeń edukacyjna, w której prowadzone są zajęcia powinna być dostosowana do metod  

i form pracy z dziećmi. Zadaniem nauczyciela powinno być stałe monitorowanie osiągnięć 

dzieci. 

 

Aby realizacja programu nauczania z przedsiębiorczości przyniosła wymierny efekt, 

należałoby dostosować się do kilku wskazówek, które niewątpliwie przyczyniłyby się  

do lepszych efektów. Jedną z podstawowych zasad powinno być pozwolenie dzieciom 

doświadczać w swoim tempie, pobudzić ich zainteresowania na tyle, aby dzieci chciały 

angażować się samodzielnie w powierzone zadania. Nauczyciel powinien wspólnie z dziećmi 

dojść do tego, gdzie i jak szukać informacji, pokazać jak je gromadzić. Uzmysłowić, w jaki 

sposób możne te dane wykorzystywać i stosować w nowych sytuacjach. Doświadczenia, które 

są najbardziej zapamiętywane to te, które są wykonywane za pomocą zmysłów – smaku, 

węchu, wzroku, słuchu, dotyku. 

 

Przy realizacji programu wychowania poprzez działania nie powinno się również 

zapominać o współczesnych narzędziach, które mogą być pomocne. Takimi narzędziami 

niewątpliwie są nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak laptopy, tablice 

multimedialne, tablice interaktywne. Tablice multimedialne są jedną z najskuteczniejszych 

metod przyciągania i utrzymania uwagi przez dłuższy okres czasu. 

 

W pracy z dziećmi powinny być także stosowane różne pomoce dydaktyczne 

przystosowane do tego, aby rozwijać wyobraźnię. Materiały te powinny wyróżniać się 

prostotą oraz być dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniać różne stopnie 
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trudności zadań. Materiały takie, aby przyniosły swój wymierny efekt, powinny być 

podzielone na różne kategorie: 

- materiały sensoryczne – służące pobudzeniu aktywności zmysłowej i umysłowej; 

- materiały do nauki języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy; 

- materiały do ćwiczeń praktycznych – powiązany z troską o środowisko, samoobsługą, 

zwyczajami i normami społecznymi; 

- materiały artystyczne – związane z rytmiką, plastyką. 

 

 Niewątpliwie jednym z elementów, dzięki którym łatwiej i szybciej przyswajamy 

wiedzę jest także aranżacja przestrzeni wokół nas. Dziecko szybko i chętnie uczy się  

w warunkach bezpieczeństwa psychicznego. Przestrzeń taka powinna być zaaranżowana w 

taki sposób, aby respektowała różne fazy zainteresowań dziecka, związane z rozwojem. 

Wszystkie materiały powinny być uporządkowane i łatwo dostępne. Nauczyciel powinien być 

mentorem i pomagać dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość oraz zdobywać wiedzę.    

 

 

II. 2. Umiejętności kształtowane w toku realizacji programu 

 

 W toku realizacji programu z przedsiębiorczości, każdy przedszkolak powinien nabyć 

umiejętności, które powinny być przydatne i użyteczne w dorosłym życiu. Jedną z takich 

umiejętności niewątpliwie powinno być umiejętność planowania zakupów oraz 

wartościowania zakupionych produktów, klasyfikowania towarów ze względu na ich 

przeznaczenie i ważność. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sklepie, gdzie może 

kupić dany produkt. Powinien zdobyć wiedzę z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej oraz 

ukształtować nawyk racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. 

 

 Głównymi celami operacyjnymi, które powinny charakteryzować program  

z przedsiębiorczości w przedszkolu powinny być: 

- dziecko wie gdzie i w jaki sposób może zrobić zakupy, 

- zna różne sposoby gromadzenia i pomnażania pieniędzy, 

- wie czym może zapłacić za zakupy, 

- zna walutę obowiązującą w Polsce, zna historię pieniądza, 

- zna takie pojęcia jak konto bankowe, cena, wie do czego służy bankomat, kasa fiskalna, 

paragon, 

- wie na czym polega praca sprzedawcy, bankowca, kasjera, 
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- doskonali umiejętność liczenia, przelicza, dokłada, odejmuje, liczy w zakresie 10, 

- zna reguły transakcji wymiennej – kupno-sprzedaż, 

- zna zalety oszczędzania, 

- jest twórcze, 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach, oraz w pracach z innymi dziećmi, 

- potrafi dostosować się do ustalonych reguł i norm oraz je respektować i szanować, 

- potrafi obserwować i wyciągać wnioski. 

 

 Wszelkie umiejętności, które powinien posiąść każdy przedszkolak nie powinny być 

uzasadnione zawartością programu, ale autentycznymi zainteresowaniami poznawczymi 

dzieci. Poprzez zabawę dzieci uczą się najwięcej oraz najszybciej. Nauczyciel realizując 

program z przedsiębiorczości powinien kierować się określonymi zasadami. Przede 

wszystkim powinien pozwolić dzieciom doświadczać, pozwolić na logiczne konsekwencje 

wcześniejszych działań oraz doświadczać za pomocą zmysłów – smaku, dotyku, wzroku, 

słuchu, węchu. Nauczyciel nie powinien także zapomnieć o ciągłym pobudzaniu 

zainteresowań dzieci, aby chciały one angażować się w samodzielne wykonywanie zadań. 

 
 

II. 3. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 

 

Celem głównym badania było poznanie opinii nauczycieli uczących w Niepublicznym 

Przedszkolu Nasze Szkraby w Białymstoku na temat działań podejmowanych w kontekście 

pobudzania ducha przedsiębiorczości. Celem szczegółowym badania było poznanie opinii  

na temat znaczenia zajęć z przedsiębiorczości w przedszkolu. 

 

W badaniu wzięło udział ogółem 26 respondentów – 100 % badanych to kobiety. 

Najliczniejszą grupę, bo blisko 84,6% stanowiły kobiety w wieku 24-35 lat. 15,4 % stanowiły 

kobiety powyżej 36 lat. 

 

W badaniu dokonano wyboru jednej techniki badawczej – ankiety audytoryjnej. 

Kwestionariusz ankiety miał charakter anonimowy, dzięki czemu respondenci mogli 

swobodnie odpowiadać na zadane pytania. Ankieta składała się z 2 pytań zamkniętych. 
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Rys. 1. Czy Pani zdaniem dzieci wykazują postawy i umiejętności 

przedsiębiorcze? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Celem pierwszego pytania otwartego zadanego nauczycielom było uzyskanie 

odpowiedzi czy dzieci w przedszkolu wykazują postawy i umiejętności przedsiębiorcze. 

Żaden z respondentów nie uważa, aby dzieci zdecydowanie wykazywali albo nie wykazywali 

przedsiębiorczych postaw. Ponad połowa respondentów (69,23%) nie potrafiła jednoznacznie 

wskazać czy dzieci wykazują takie umiejętności czy też nie. Zaledwie 19,23% nauczycieli 

wyraziło opinię, że raczej dzieci przejawiają postawy przedsiębiorcze.  
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Rys. 2. Czy Pani zdaniem zasadne jest wprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości w 

przedszkolu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Celem drugiego pytania otwartego było uzyskanie informacji, czy nauczyciele widzą 

potrzebę wprowadzenia zajęć z przedsiębiorczości w przedszkolu. Zdecydowana większość 

respondentów widzi taką potrzebę – 80,76%.  
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ROZDZIAŁ III 

 
Założenia programowe 

 
,,Prawidłowe funkcjonowanie społeczne cechuje się tym, że dziecko stopniowo i w sposób 

coraz bardziej złożony poznaje i odróżnia sytuacje, w których trzeba ustąpić lub zmienić swoje 

pragnienia (…), od sytuacji, w których należy bronić swoich praw. Prawidłowe funkcjonowanie 

społeczne to także odkrycie prawdy, że agresja i przemoc są w kontaktach międzyludzkich nie  

do przyjęcia, jako sposób rozwiązywania konfliktów”4. 

 

Założenia programowe realizowanych treści z przedsiębiorczości w przedszkolu, powinny 

opierać się na kompetencjach, jakie powinien posiadać współczesny człowiek, aby umiejętnie 

funkcjonować w zmieniającym się świecie. Kompetencje to ,,zdolność do wykonywania zadania 

zgodnie z uznawanymi i określonymi standardami ważnymi dla danej grupy zawodowej”. 

5Kompetencje te niewątpliwie będą decydowały o przyszłości, przygotowując do dorosłego życia 

oraz do dalszej nauki i życia zawodowego, ale kompetencje nie dotyczą tylko sfery zawodowej. 

Można także mówić o kompetencjach komunikacyjnych, umiejętności radzenia sobie  

w stresujących sytuacjach, umiejętności autoprezentacji. W ujęciu tradycyjnym kompetencje  

to wiedza i umiejętności.  

 

W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. U. L 394/10 z 30.12.2006) 

mówi się o kluczowym znaczeniu edukacji przez całe życie. Kompetencje w powyższym 

dokumencie są definiowane jako ,,połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich  

do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji  

i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4) kompetencje informatyczne; 

5) umiejętność uczenia się; 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 

                                                 
4 H. Krauze-Sikorska, Dziecko z utrudnieniami w rozwoju w przestrzeni społecznej klasy szkolnej, s. 107 
5 M. Kossowska, Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych , s. 51. 
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8) świadomość i ekspresja kulturalna. 

 

 Posiadanie każdej z kompetencji kluczowej jest jednakowo ważne, gdyż wpływa  

na polepszenie jakości życia w ówczesnym społeczeństwie wiedzy. Niektóre z kompetencji 

wzajemnie się uzupełniają i pokrywają, co w ostatecznym rezultacie sprzyja rozwojowi 

krytycznego myślenia, kreatywności, inicjatywności, oceny ryzyka, nabywania umiejętności 

rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, czy też świadomego kierowania sowimi 

emocjami. W kształtowaniu kompetencji kluczowych niewątpliwie wielkie znaczenia  

ma motywacja do nauki, a także otwarcie na nowe wyzwania i wiara w osiągnięcie sukcesu. 

Dla realizacji takich celów w edukacji dzieci ogromne znaczenie mają indywidualne cechy 

poszczególnych jednostek, a także ich predyspozycje. 

 

 Najistotniejszym zadaniem ówczesnej edukacji jest przygotowanie dziecka  

do radzenia sobie z własnymi emocjami, który potrafi współdziałać z innymi, jest 

komunikatywny, umie posługiwać się nowoczesnymi technologiami, a także jest 

przedsiębiorczy. Współczesny pedagog powinien pożegnać się z ideą, że to on tworzy  

i kieruje procesem wychowania i kształcenia. Nauczyciel powinien być tylko pomocnikiem 

dziecka. 

 

 Na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka ma także wpływ otoczenie. Dziecko 

powinno znaleźć się w takim otoczeniu, w którym mógłby tworzyć i rozwijać swoje 

możliwości. O przygotowanym otoczeniu, w myśl zasad Montessori, może mówić nauczyciel, 

który wskazuje dziecku przygotowaną pod względem dydaktycznym i metodycznym 

odpowiedź na wszystkie jego działania, której celem jest samokształcenie6.  

 

 W budowaniu poczucia wartości u dziecka, możemy mu pomóc zarówno przy pomocy 

tradycyjnych pomocy dydaktycznych, jak i nowoczesnych technologii. Odpowiednie 

ukierunkowanie przez dorosłą osobę i wspólne z dziećmi odkrywanie otaczającego świata 

pozwala na uczenie się myślenia, obserwowania, planowania i wiedzy na temat własnych 

możliwości. Jeśli pozwolimy im podejmować decyzje, w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa, 

staną się osobami twórczymi i odpowiedzialnymi, a także przedsiębiorczymi. 

 

 

 

  

                                                 
6 U. Steenberg, Pedagogika M. Montessori w przedszkolu, 2003 
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ZAKOŃCZENIE 

 
Niezwykle dynamiczne zmiany, obejmujące niemal wszystkie obszary ludzkiej 

egzystencji są charakterystyczne dla współczesnych czasów. Intensywność zachodzących 

zmian, oraz ich różnorodność, stawia przed współczesnym pokoleniem, zarówno 

przedszkolaków, nauczycieli, jak i rodziców, nowe wymagania, które związane  

są z permanentnym dostosowywaniem się do nowych, zmiennych warunków edukacji, 

dającej możliwości pomyślnego funkcjonowania w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

 

Współczesny świat należy do jednostek, które, aby przetrwać muszą umieć refleksyjnie 

konstruować i rekonstruować swoje życie, tolerując przy tym niepewność świata, ponosząc 

odpowiedzialność zarówno za sukcesy, jak i porażki. 7 Według Manfreda Spitzera ,,tylko 

najlepsi nauczyciele powinni uczyć na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdyż  

w tym okresie powstają tzw. fundamenty tworzące podwalinę i stanowiące o ostatecznym 

,,kształcie” człowieka”8. 

 

 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zdecydowana większość nauczycieli 

widzi potrzebę wprowadzenia zajęć z przedsiębiorczości w przedszkolu. Co ciekawe prawie 70 % 

respondentów nie potrafi określić czy dzieci w przedszkolu przejawiają postawy przedsiębiorcze. 

Jest to kolejny istotny fakt przemawiający za tym, że w początkowej fazie edukacji powinno 

wprowadzić się zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorcze. Ważne jest uświadomienie 

społeczeństwu i jego przedstawicielom, że edukacja szkolna będzie w dużym stopniu wpływała 

na kierunek i tempo adaptacji do zmian. A jak wiadomo gotowość do zmian będzie jedną  

z kluczowych umiejętności przydatną w obecnych, jak i przyszłych czasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności,  s. 203-205 
8 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 2013 
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