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To nic innego, jak określona postawa życiowa. Taka, 
która sprawia, że jesteśmy otwarci i ciekawi świata, 
poszukujemy niestandardowych rozwiązań, nie 
unikamy wyzwań i nie boimy się zaryzykować, by 
dojść do postawionego sobie celu. 



 

Uczniowie w Polsce nie uczą się 
przedsiębiorczości w ramach 
obowiązkowych przedmiotów. Sama 
przedsiębiorczość jako przedmiot – 
wprowadzenie do przedsiębiorczości – 
pojawia się dopiero w programie nauczania 
licealnego. W innych krajach Europy 
podejmowane są dodatkowe działania 
praktyczne zmierzające do zacieśniania 
współpracy między sektorem edukacji i 
biznesu lub nawet zakładania przez 
studentów małych firm.

EDUKACJA
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Przedsiębiorczość słusznie kojarzy nam 
się z pieniędzmi i faktycznie trzeba 
umieć nimi sprawnie dysponować. Ale 
bez rozwoju osobistego żaden 
przedsiębiorca nie zajdzie daleko! 
Umiejętności miękkie, zaniedbywane w 
szkole, dziś są najbardziej pożądane 
przez rynek i pracodawców.

 

PRZEDSIĘBIORCZE  

DZIECKO . . .DA  S IĘ ?

 

 



CO  CHCEMY  OSIĄGNĄĆ ?
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Wyposażyć uczestników naszej Akademii w 9 podstawowych umiejętności 
dzięki którym będą mogli:
- świadomie wybierać zawód
- nie bali się podejmowania ryzykowanych decyzji i odpowiedzialności za nie
- nauczyli się pracy w zespole i rozwiązywania problemów
- wiedzieli jak "sprzedać" swój pomysł i pozyskać na niego pieniądze
- potrafili liczyć, planować, oszczędzać



SZUKANIE I STWARZANIE OKAZJI

KREATYWNOŚĆ
 I OTWARTOŚĆ 
W MYŚLENIU
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DYSCYPLINA
 I SAMOKONTROLA

GOSPODAROWANIE 
PIENIĘDZMI

OSZCZĘDZANIE 
PIENIĘDZY

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

DZIELENIE SIĘ 
PIENIĘDZMI

ZARABIANIE PIENIĘDZY I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNĄ 
SYTUACJĘ FINANSOWĄ

KOMUNIKOWANIE
SIĘ

"MUST  HAVE "  PRZEDSIĘBIORCY
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OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY

Nie potrafimy oszczędzać. Żyjemy ponad stan, od 
pierwszego do pierwszego. Ale taką sytuację można 
łatwo odmienić! Wystarczy wyrobić w dziecku 
nawyk oszczędzania.
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ZARABIANIE PIENIĘDZY I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNĄ 

SYTUACJĘ FINANSOWĄ

Pieniądze nikomu się nie należą. Trzeba na nie zapracować.  
Im wcześniej dziecko to zrozumie, tym bardziej 
odpowiedzialne poczuje się za swoją sytuację finansową.
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DZIELENIE SIĘ PIENIĘDZMI

Dzielenie się tym, co mamy, powoduje niezwykłe zmiany w 
naszym myśleniu. Aby pomagać, nie trzeba być milionerem.
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GOSPODAROWANIE PIENIĘDZMI

W życiu nie chodzi o to żeby zarabiać i wydawać. Trzeba 
nauczyć dziecko manipulować gotówką, inwestować, 
przesuwać aktywa.
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 Życie to ciągła zmiana i wyzwania - a każde z nich nas 
rozwija i uczy czegoś nowego. Od podejścia  dziecka do 
problemu zależy, czy w ogóle podejmie się jego 
rozwiązania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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W szkole dziecko uczy się głównie wartości pracy 
indywidualnej. Należy wskazać moc synergii, jaka może 
wynikać ze współpracy. Umiejętne komunikowanie się to 
też klarowne wyrażanie własnych potrzeb i oczekiwań oraz 
lepszy odbiór naszej osoby przez otoczenie!

KOMUNIKOWANIE SIĘ
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Te dwie umiejętności wystarczą, by dziecko świetnie 
zarabiało, oszczędzało czy radziło sobie z wyzwaniami. 

DYSCYPLINA I SAMOKONTROLA
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Świat pędzi, więc albo pędzisz razem z nim, albo… się 
cofasz. By nadążyć za nową myślą biznesową, 
technologiczną czy designerską, trzeba mieć otwarty umysł 
i być gotowym na nowości.

KREATYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ
W MYŚLENIU
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Ci, którzy osiągnęli w życiu największe sukcesy, mówią, że 
okazje nie pojawiają się ot tak. Należy nauczyć  dziecko 
takich okazji szukać, samodzielnie je stwarzać i 
przygotowywać się na nie. Nic nie boli bardziej niż 
możliwość, która uciekła, bo nie byliśmy do niej 
przygotowani lub po prostu zabrakło odwagi by złapać ją za 
rogi.

SZUKANIE I STWARZANIE OKAZJI



 
 

HARMONOGRAM / KLASY 1-3

 Liczba zajęć ogółem:
 
 

Czas trwania 1 modułu: 
 

Czas realizacji:

Miejsce zajęć: Grupa docelowa 
 

4

ok 2h

marzec-
czerwiec

2019

SP 13 10-15 osób
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Prowadzący: Coach

ZARABIANIE I OSZCZĘDZANIE 

PIENIĘDZY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ZA WŁASNĄ SYTUACJĘ 

FINANSOWĄ

MODUŁ 1 /  MARZEC 2019
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GRA FABULARYZOWANA I MODUŁ 1

 
Ta zabawa uczy maluchy, jak ważna jest praca zespołowa, podział 
zadań, a także pokazuje, że każdy odpowiada za swoje obowiązki. 
Świetną okazją do zabawy w odgrywanie ról, na przykład zabawa w 
restaurację. Ktoś jest szefem kuchni,  gościemi restauracji, a dziecko  
kelnerem, który podaje posiłek i dba, by gościom niczego nie 
brakowało.  Jeśli maluch spisał się w swojej roli, może będzie mógł 
liczyć na najprawdziwszy napiwek?

ODGRYWANIE RÓL
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Prowadzący: Coach

GOSPODAROWANIE PIENIĘDZMI

MODUŁ 2 /  KWIECIEŃ 2019
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GRA FABULARYZOWANA I MODUŁ 2

Przedsiębiorczość to również właściwe nawyki w codziennym życiu.W 
ramach zabawy możemy się udać na wizytę do sklepu, by dziecko 

samodzielnie zrobiło zakupy zgodnie z przygotowaną dla niego listą. Na liście 
umieszczamy nie więcej niż 5 – 6 produktów.  Informujemy dziecko 
wcześniej, że jego zadaniem jest nie tylko znalezienie odpowiednich 

produktów, ale również zmieszczenie się w przewidzianym budżecie. Jeśli uda 
mu się skompletować listę zakupów i zostanie reszta, możesz zaproponować, 
że trafi ona do skarbonki dziecka. Zabawa uczy dobrych nawyków w zakresie 

kupowania i planowania budżetu. 

KONSUMENT
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Prowadzący: Coach

SZUKANIE I STWARZANIE OKAZJI

MODUŁ 3 /  MAJ 2019
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GRA FABULARYZOWANA I MODUŁ 2

Proponujemy zabawę we własny biznes. Niech wykorzysta do tego swoje hobby 
lub talent. Jeśli uwielbia rysować, może np. przygotowywać kartki 

okolicznościowe na Boże Narodzenie. Niech wymyśli nazwę swojej firmy, 
narysuje logo, przygotuje cennik i zaproponuje, jak promować swoje produkty. 

Wspólnie stwarzamy prosty biznes plan,
określamy koszty jakie musi ponieść mały przedsiębiorca (zakup papieru, 

przyborów plastycznych), za jaką kwotę planuje sprzedawać swoje produkty i w 
jaki sposób chce dotrzeć do potencjalnych klientów (np. ogłoszenie na klatce 

schodowej i osiedlowym sklepiku). Oszacujcie przewidywane przychody i 
oceńcie, czy pomysł będzie przynosił zyski. 

WŁASNY BIZNES
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Prowadzący: Coach, Jury, Dzieci

ZADANIE W GRUPACH. POMYSŁ 

NA BIZNES I JEGO PREZENTACJA.

MODUŁ 4 /  CZERWIEC 2019



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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Zapraszamy 
DO WSPÓŁPRACY


