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0.
WPROWADZENIE

3



O BADANIU Badanie przeprowadzono w ramach 
projektu „Przedsiębiorczy Nauczyciel” 
realizowanego jesienią 2018 przez 
Fundację Garaż we współpracy z Gminą 
Wrocław. 

CEL BADANIA

Celem badania było poznanie:

● doświadczeń i poglądów uczniów 
związanych z korzystaniem 
rozwiązań cyfrowych, 
w szczególności mediów 
społecznościowych;

● doświadczeń uczniów związanych 
z lekcjami przedsiębiorczości oraz 
oczekiwań uczniów wobec tych 
lekcji;

● postaw uczniów wobec pracy, 
przedsiębiorczości, zakładania 
i prowadzenia własnej firmy.
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METODA BADAWCZA

Ustrukturyzowane wywiady pogłębione 
z diadą (dwójką respondentów), 
prowadzone według wcześniej 
przygotowanego scenariusza 
(ok. 60 min).

RESPONDENCI

● 10 uczniów wrocławskich szkół 
średnich, którzy brali udział 
w lekcjach przedsiębiorczości.

● Osoby obu płci w wieku 
od 17 do 19 lat.

ANALIZA DANYCH

Notatki z wywiadów poddano analizie 
jakościowej, klastrowej, polegającej na 
identyfikacji wzorów zachowań 
i doświadczeń, elementów różnicujących, 
motywacji, wartości.

http://fundacjagaraz.pl/przedsiebiorczy-nauczyciel/


1.
WYNIKI BADANIA: 
KORZYSTANIE Z ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH 
I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI BADANYCH

Wolę robić wszystko na 
telefonie.

Używam telefonu ciągle, 
w każdej wolnej chwili.

Na telefonie jest mi łatwiej to 
wszystko zrobić.

Cały czas mam telefon przy 
sobie i ciągle coś na nim 
robię.

KORZYSTANIE 
Z URZĄDZEŃ 
ELEKTRONICZNYCH

● Wszyscy badani korzystają przede wszystkim 
ze smartfonów. Telefon jest ich nieodłącznym 
towarzyszem; oceniają, że korzystają z niego przez 
6 lub więcej godzin dziennie.

● Główne cele używania telefonu: komunikacja, 
kontakt z ludźmi, poszukiwanie inspiracji, 
wyszukiwanie informacji, organizacja czasu, 
rozrywka (media społecznościowe, oglądanie 
filmów).

● Komputery stacjonarne i laptopy są używane 
rzadziej i mniej chętnie, głównie do realizacji 
projektów szkolnych (prezentacje, zadania, 
ćwiczenia z obsługi programów graficznych) oraz 
oglądania seriali. 

● Tylko jedna osoba wspomniała, że używa 
komputera do grania. 

● Trzy osoby korzystają z komputera praktycznie 
tylko w szkole.
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI BADANYCH

Nie mam jakichś konkretnych 
ulubionych stron 
internetowych, po prostu 
wchodzę na te strony, które 
mi wyszuka Google.

Większości tych programów 
używamy głównie w szkole, 
bo są za drogie, żeby je sobie 
kupić do zabawy.

Najczęściej używane aplikacje:

● Messenger
● Instagram
● Facebook
● Snapchat
● Jakdojadę
● mail (aplikacja lub przeglądarka w telefonie)

Najczęściej używane programy komputerowe:

● programy biurowe (MS Office)
● przeglądarka
● programy graficzne (Photoshop, Canva, 

Premiere)

Najczęściej odwiedzane strony internetowe:

● Google
● Librus
● Wikipedia
● strona szkoły
● strony związane z zainteresowaniami 

(np. realmadryt.pl, strony z memami)

NAJCZĘŚCIEJ 
UŻYWANE 
APLIKACJE
I NAJCZĘŚCIEJ 
ODWIEDZANE 
STRONY 
INTERNETOWE
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Najczęściej używane media społecznościowe —  główne zalety, przewagi i wartość:

● INSTAGRAM
○ najciekawsze treści, ładne zdjęcia, filmy
○ bogate źródło inspiracji na każdy temat
○ dzięki hasztagom łatwo dotrzeć do szukanych informacji
○ możliwość obserwowania celebrytów, znanych osób, firm, marek
○ instastories: możliwość poznania życia znanych osób, poczucie zbliżenia 

się do nich bezpośrednio —> autentyczność relacji, doświadczeń
○ zdecydowanie najpopularniejszy wśród badanych osób

● FACEBOOK
○ interakcje ze znajomymi (Messenger, grupy towarzyskie, klasowe, 

tematyczne)
○ obserwowanie interesujących profili i fanpage’y
○ informacje o wydarzeniach
○ wszyscy mają tam konta, ale korzystają z tego dość sporadycznie

● SNAPCHAT
○ dzielenie się codziennością ze znajomymi
○ popularność Snapchata spada, zastępuje go Instagram

● TWITTER
○ postrzegany jako bardziej niszowy (3 użytkowników w badanej grupie) 

i wymagający większej aktywności
○ ciekawsza społeczność, mniej hejtu
○ mniej zaśmiecony reklamami niż Facebook

KORZYSTANIE 
Z SOCIAL MEDIA —  
OBSERWACJE
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Na Facebooku trudno dotrzeć do ludzi i znaleźć informacje, bo strasznie ścina zasięgi, 
na Instagramie jest z tym lepiej.

Instagram i Facebook się uzupełniają, używam ich do różnych rzeczy.

Na Instagramie więcej się dzieje, można zobaczyć, co robią sławni ludzie.

Na Facebooku mało się dzieje, to nie zachęca.

Instagram powoli wypiera Snapchata.

Na Instagramie można znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy, inspiracji z każdej dziedziny.

To taki łącznik ze światem. FB i Instagram już wyparły inne źródła informacji, a tam można 
mieć informacje, jakie nas interesują, spersonalizować to sobie, wybrać, co nam się podoba.

Social media to dla nas pośrednio przywilej, ale łatwo się w tym zagubić, popaść w marazm  
— trzeba to sobie dawkować i filtrować.

Na Twitterze trzeba być aktywnym, a ja jestem biernym odbiornikiem.

KORZYSTANIE 
Z SOCIAL MEDIA —  
CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Wikipedia jest często 
niewiarygodna, jeśli chodzi 
o specjalistyczną wiedzę 
i słownictwo.

Wchodzę na te strony, które 
znajduje mi Google, 
i sprawdzam, czy informacje 
się pokrywają.

Nie używam internetu, jak się 
uczę, rozprasza mnie to.

Strony i serwisy najczęściej wykorzystywane do 
zdobywania wiedzy:

● Wikipedia
○ zróżnicowane oceny wiarygodności

● różne strony wyszukane w Google
○ łączenie informacji z różnych źródeł
○ porównywanie informacji między 

różnymi stronami i ze źródłami innymi 
niż elektroniczne (książki, notatki)

● serwisy tematyczne związane z danym 
zagadnieniem

● strony urzędów, instytucji

● strony „pomagające” w odrabianiu lekcji: 
ściąga.pl, bryk.pl, zadane.pl itp.

● tłumacz Google

● blogi tematyczne (psychologia, design, 
motywacyjne) — poszerzanie wiedzy zdobytej 
w szkole

Jedna osoba przyznała, że praktycznie nie korzysta 
z sieci podczas nauki, nie ma zaufania do informacji 
z internetu.

ŹRÓDŁA 
INTERNETOWE 
UŻYWANE
PODCZAS NAUKI
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

W sieci często są bzdury.

Na Wikipedię każdy może 
sobie wejść i coś napisać, 
nikt tego nie sprawdza. 
Nie można wierzyć takim 
informacjom.

Jak coś jest byle jak 
napisane, jest pełno 
ortografów, to od razu 
wiadomo, że jest 
niewiarygodne.

Blogi są wiarygodne, jak 
autor pisze o swoich 
autentycznych 
doświadczeniach.

Jak czegoś nie mogę 
zweryfikować, to tego nie 
piszę.

● Wszyscy badani mają świadomość, że do 
informacji w internecie trzeba mieć ograniczone 
zaufanie i że trzeba weryfikować ich 
prawdziwość/wiarygodność.

● Wszyscy deklarują, że porównują znalezione 
informacje z danymi z innych źródeł, także 
pozainternetowych.

● Czynniki świadczące pozytywnie o wiarygodności 
informacji:
○ źródło (np. serwis instytucji jest z definicji 

uznawany za wiarygodny);
○ poprawność językowa;
○ oprawa graficzna strony;
○ znana tożsamość autora, jego kwalifikacje;
○ oceny i komentarze innych użytkowników.

● Czynniki świadczące negatywnie o wiarygodności 
informacji (sygnały ostrzegawcze):
○ wielu autorów;
○ nieznana tożsamość autorów (np. 

anonimowe, „niepoważne” pseudonimy);
○ błędy językowe.

OCENA 
WIARYGODNOŚCI
INFORMACJI 
ZNALEZIONYCH 
W SIECI
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Zaczęłabym od podglądania 
innych. Może ktoś już coś 
takiego robi?

Sprawdziłabym, czy to by się 
ludziom podobało.

Zbadałabym, jak by to 
zostało przyjęte przez grupę 
docelową.

Internet nie jest wiarygodny, 
jeśli o to chodzi. Jest OK, jak 
się szuka przepisu na coś do 
jedzenia albo filmu o tym, jak 
zrobić kokardkę na pudełku, 
ale nie, jeśli chodzi o takie 
rzeczy.

W ramach podsumowania tej części wywiadu 
badanych poproszono o wskazanie, gdzie szukaliby 
informacji/wsparcia, gdyby mieli pomysł na nową 
usługę, produkt lub firmę. W odpowiedziach 
najczęściej wymieniano:

● poszukiwanie podobnych rozwiązań („analiza 
konkurencji”);

● poszukiwanie ludzi, którzy mają już podobne 
doświadczenia (np. blogów, kanałów na YouTube 
mogących być inspiracją);

● weryfikowanie wartości/przydatności pomysłu 
przez badania potencjalnych odbiorców/ 
użytkowników (np. ankiety na Facebooku);

● wyszukiwanie stron o przedsiębiorczości, 
pomagających w rozpoczęciu działalności (np. dla 
startupów)  —  badani nie umieli wskazać 
konkretnych adresów, korzystaliby z Google;

● zwracanie się o radę do znajomych osób
z większym doświadczeniem (rodzina, 
nauczyciele).

Jedna badana osoba w ogóle nie szukałaby informacji 
ani wskazówek w sieci, bazowałaby tylko na kontaktach 
osobistych.

POMYSŁ 
NA BIZNES —    
SZUKANIE 
INFORMACJI
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2.
WYNIKI BADANIA: 
DOŚWIADCZENIA I OCZEKIWANIA ZWIĄZANE 
Z LEKCJAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Program fajnie się 
zapowiadał, ale potem… 

Ciągle robiliśmy jakieś 
plakaty z definicjami,

Pierwszoklasiści nie wiedzą, 
do czego ta wiedza się ma 
przydać. To powinno być 
później, jak już będziemy 
bardziej świadomi.

Za dużo było drętwej teorii. 
Nasze pokolenie już nie chce 
się w ten sposób uczyć, 
angażować w to.

Czytanie podręcznika, 
przepisywanie do zeszytu, 
wykuwanie teorii — 
to głupiego robota.

Wszyscy badani uczestniczyli w lekcjach podstaw 
przedsiębiorczości w I klasie szkoły średniej 
(2 godziny tygodniowo). 

Najczęściej wymieniane pozytywne aspekty lekcji:

● ciekawie zapowiadający się program;

● poznawanie praktycznych zagadnień 
przydatnych do funkcjonowania w świecie 
biznesu (np. obliczanie odsetek, przygotowanie 
CV i listu motywacyjnego, praca w zespole);

● praktyczne ćwiczenia (np. odgrywanie scenek 
uczących asertywności).

Najczęściej wymieniane negatywne aspekty lekcji:

● podejście nauczyciela (brak jasnych wymagań, 
„humorki”, nieprzewidywalność);

● miejsce przedmiotu w programie (powinien być 
później, np. w III klasie, kiedy uczniowie będą już 
rozumieli, do czego ta wiedza jest przydatna);

● brak urozmaicenia, dużo niepotrzebnych, 
nudnych informacji;

● za dużo teorii, którą trudno odnieść do praktyki.

OGÓLNA OCENA 
LEKCJI 
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Dorastając, człowiek 
powinien się uczyć takich 
rzeczy, żeby móc to 
samodzielnie robić, 
uniezależnić się.

Kto chciał, to się czegoś 
nauczył, na pewno jakoś się 
to przyda  —  bo inaczej co, 
pójdziesz do banku i nie 
wiesz, co masz powiedzieć.

Szukam przydatnych rzeczy 
w każdym doświadczeniu, 
staram się z każdej sytuacji 
najlepsze rzeczy wyciągnąć.

W odpowiedzi na pytanie o to, czego faktycznie się 
nauczyli na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, 
badani wymieniali:

● pisanie CV i listów motywacyjnych;

● przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej;

● obliczanie odsetek od kredytów i lokat;

● podstawy księgowości dla osoby fizycznej i firmy;

● znaczenie mowy ciała podczas wystąpień;

● współpracę w zespole.

Wszyscy badani oceniają, że te umiejętności w 
pewnym lub dużym stopniu przydadzą im się w 
późniejszym życiu i w przyszłej karierze. Uważają, że 
dzięki nim mogą zyskać niezależność i samodzielność, 
będą w stanie sobie poradzić „w dorosłym życiu”.

Mają jednak świadomość, że to tylko podstawa i że mają 
w tej wiedzy i w tych umiejętnościach spore luki, 
zwłaszcza jeśli chodzi o praktyczne doświadczenia.

FAKTYCZNIE 
ZDOBYTE 
UMIEJĘTNOŚCI 
I WIEDZA
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Zapytani o to, czego najbardziej brakowało im 
w lekcjach podstaw przedsiębiorczości, badani 
wymieniali najczęściej:

● Praktyczne umiejętności przydatne 
w dorosłym życiu:
○ wypełnianie PIT-ów, 
○ zawieranie umów;
○ pisanie pism urzędowych, wniosków;
○ załatwianie formalności w urzędach;
○ oszczędzanie i inwestowanie;
○ zarządzanie budżetem domowym.

● Praktyczne umiejętności przydatne przy 
podejmowaniu pracy:
○ przygotowanie CV i listu motywacyjnego;
○ autoprezentacja;
○ zachowanie się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej;
○ postępowanie w różnych sytuacjach 

biznesowych.

● Przygotowanie nauczyciela  —  w opinii 
badanych nauczycielom brakuje aktualnej wiedzy 
o rynku, trendach, praktycznego doświadczenia.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Właściwie nie 
dowiedzieliśmy się tego, 
czym jest przedsiębiorczość 
jako taka.

Powinniśmy się uczyć, jak 
coś załatwić, gdzie pójść 
z daną sprawą. 

Chciałabym się dowiedzieć, 
jak zapłacić mandat, jak 
napisać pismo, jak sobie 
radzić w dorosłym życiu.

Żyć bez tych lekcji można, 
ale byłoby fajnie się tego 
naprawdę nauczyć.

Nauczyciel zwykle nie jest na 
topie, nie wie, co jest fajne, 
co się ludziom podoba.

NAJWIĘKSZE BRAKI 
I OCENA 
PRZYDATNOŚCI 
LEKCJI
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Średnia ocena 
przydatności lekcji 
w skali 1-5: 
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Wśród odpowiedzi o to, czego najbardziej chcieliby 
się nauczyć i co robić podczas lekcji podstaw 
przedsiębiorczości, pojawiały się zagadnienia takie jak:

● Umiejętności przydatne w dorosłym życiu 
i przy szukaniu i podejmowaniu pracy (patrz 
poprzedni slajd).

● Wiedza na temat zakładania firmy 
i prowadzenia działalności: od czego zacząć, na 
co zwracać uwagę, o czym pamiętać, gdzie szukać 
wsparcia finansowego.

● Spotkania z ekspertami z zewnątrz (np. 
prowadzącymi firmy), którzy mogą podzielić się 
praktycznymi, autentycznymi doświadczeniami — 
bardziej wiarygodne i motywujące.

● Praktyczne doświadczenia: 

○ wizyty w instytucjach i firmach, aby poznać 
ich funkcjonowanie „od kulis”;

○ symulacje różnych sytuacji (rozmowy 
kwalifikacyjne, prezentacje własnej osoby 
lub produktu) — z informacją zwrotną.

● Wyjścia na wydarzenia/wykłady (np. na SWPS).

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

To powinno nas 
przygotować, jak wejść 
w życie, od czego zacząć.

Jak nie wydać od razu 
pierwszej pensji?

Jak sobie poradzić na 
starcie, tak centralnie zaraz 
po szkole?

Jak wybrać studia, żeby to 
zaprocentowało?

Warto poznawać cudze 
doświadczenia, to jest 
znacznie bardziej 
przekonujące i bardziej 
motywuje.

Powinniśmy móc rozmawiać 
ze specjalistami.

NAJBARDZIEJ 
POŻĄDANE 
UMIEJĘTNOŚCI 
I WIEDZA
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Na połowie lekcji mogłaby 
być teoria, a co drugą lekcję 
mógłby przychodzić ktoś 
z zewnątrz, żeby coś 
opowiedzieć.

….żeby ktoś się podzielił 
z nami doświadczeniem!

Ćwiczenia są o wiele lepsze 
niż wkuwanie regułek.

Jak ktoś jest specjalistą, 
praktykiem, to wzbudza 
zaufanie, szacunek, pomaga 
przyswajać wiedzę.

W grupie jest raźniej, ma się 
więcej pomysłów.

Egzekwowanie wiedzy jest 
konieczne.

Jeżeli chodzi o optymalną formę lekcji (sposób jej 
prowadzenia, prowadzących), badani sugerowali:

● Zapraszanie innych osób (ekspertów, 
przedsiębiorców), które mogą się podzielić 
autentycznymi doświadczeniami.

● Dużo praktycznych ćwiczeń (np. prezentacje 
produktu, wystąpienia publiczne).

● Prowadzenie lekcji przez uczniów.

● Pracę w małych zespołach.

● Wizyty w firmach i instytucjach.

W odniesieniu do oceniania pojawiały się następujące 
sugestie:

● Konieczne jest uwzględnianie zarówno ocen 
pracy indywidualnej/zespołowej oraz 
zaangażowania, jak i oceny wiedzy 
teoretycznej (klasyczne sprawdziany, kartkówki).

● Oceny nie powinny być subiektywne, 
wystawiane wyłącznie według preferencji (np. 
estetycznych) nauczyciela. Powinno się oceniać, 
czy proponowane rozwiązanie ma sens, jest 
atrakcyjne, „ma ręce i nogi”.

OPTYMALNA 
FORMA LEKCJI 
I SPOSÓB 
OCENIANIA
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W ramach podsumowania tej części wywiadów 
badanych zapytano o najlepszą lekcję, na jakiej 
kiedykolwiek byli, i poproszono o wskazanie, co było 
w niej atrakcyjnego. Wśród odpowiedzi pojawiły się:

● Praktyczne ćwiczenia z obsługi programów 
graficznych (np. projektowanie swojego logo).

● Lekcje marketingu prowadzone przez nauczyciela 
z praktycznym doświadczeniem w branży  —  
wszechstronne, świetnie przygotowane, 
urozmaicone.

● Praktyczne warsztaty z gospodarowania czasem 
i planowania dnia, pomagające wyeliminować 
marnowanie czasu.

● Wyjścia na wykłady/zajęcia na SWPS.

● Lekcje angielskiego: nacisk na praktykę, 
komunikację, dużo urozmaicenia (np. nagrywanie 
własnego wideobloga).

● Spotkania z ekspertami, praktykami, 
doświadczonymi ludźmi, którzy są w stanie 
przedstawić dane zagadnienie „od kulis”.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Nauczycielka pokazuje nam 
wszystko krok po kroku, nie 
wstydzi się przyznać, że się 
pomyliła.

Wszystko jest jasne, 
wiadomo, jakie są zasady, 
czego się spodziewać.

Widać, że nauczyciel 
naprawdę ma w tym 
doświadczenie, nie podaje 
suchej teorii, nie wymaga 
ścisłych definicji.

Teoria jest potrzebna, ale to 
praktyczne rzeczy są fajne.

Fajne są interakcje, 
doświadczenia, rzeczy, które 
nas dotyczą.

INSPIRACJE:
NAJLEPSZA 
LEKCJA 
W ŻYCIU
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3.
WYNIKI BADANIA: 
POSTAWY WOBEC PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY
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W odpowiedziach na pytanie o definicję 
przedsiębiorczości i bycia przedsiębiorcą pojawiały 
się najczęściej kwestie takie jak:

● prowadzenie biznesu, firmy;

● umiejętność organizacji czasu i pracy, planowania;

● umiejętność zarządzania ludźmi i wywierania na 
nich wpływu;

● gotowość na to, co może się wydarzyć;

● panowanie nad wszystkimi aspektami biznesu 
(rozwój, strategia, bieżące zadania);

● umiejętność zarządzania pieniędzmi, budżetem, 
inwestowania i oszczędzania;

● podążanie za nowościami, śledzenie trendów;

● konsekwencja w zmierzaniu do celu;

● determinacja, odwaga;

● kreatywność;

● racjonalne podejście do spraw społecznych;

● rozwaga, dokonywanie mądrych wyborów.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Mam przed oczami takiego 
ogarniętego człowieka, który 
wszystko robi z głową 
i MA PLAN.

Dobry przedsiębiorca 
angażuje się społecznie.

Przedsiębiorca to taki ktoś, 
kto ma pomysł i potrafi go 
wykorzystać.

Właściwie przedsiębiorczość 
dotyczy każdej dziedziny 
życia.

Trzeba umieć zarządzać 
ludźmi, zorganizować ich, 
wywierać na nich wpływ, 
motywować.

DEFINIOWANIE 
PRZEDSIĘBIOR — 
CZOŚCI
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Wśród powodów, dla których warto/trzeba 
pracować, badani wskazywali:

● zarabianie pieniędzy (nie tylko w celu 
osiągnięcia stabilizacji, niezależności, 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
życiowych, ale też na przyjemności: podróże, 
hobby, rozrywkę, luksusy);

● samorealizację, ciągły rozwój;

● osiąganie wyznaczonych celów, realizację 
ambicji;

● zdobywanie doświadczenia i wiedzy;

● wypracowanie nawyków przydatnych 
w przyszłości w pracy i w życiu;

● kontakt z ludźmi;

● stale nowe doznania;

● spełnianie marzeń.

Badani deklarują, że zasadniczo wszyscy ich rówieśnicy 
chcą pracować.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Wiadomo, pracuje się dla 
pieniędzy,

Zarabia się też na marzenia.

Stabilizacja finansowa to dla 
każdego jest inny poziom.

Pieniądze są po to, żeby je 
fajnie spożytkować.

Najlepiej jest zarabiać przez 
pasję.

PO CO PRACOWAĆ?
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Fajnie, jak możesz być 
swoim szefem.

Wszystko jest na twojej 
głowie. 

Mały błąd i już może być 
koniec wszystkiego.

Możesz zatrudniać, kogo 
chcesz.

Jako najważniejsze zalety prowadzenia własnej 
firmy wymieniano:

● niezależność, więcej wolności, możliwość 
samodzielnego podejmowania decyzji 
strategicznych;

● możliwość samorealizacji, osiągania własnych 
celów;

● swobodę doboru pracowników;
● władzę nad innymi;
● satysfakcję.

Wśród najważniejszych wad prowadzenia własnej 
firmy wskazywano najczęściej:

● konieczność podejmowania odpowiedzialności;
● duże ryzyko;
● wpływ na sprawy osobiste, trudność pogodzenia 

pracy z życiem prywatnym;
● konieczność ciągłego kontrolowania wszystkich 

aspektów działalności.

Większość badanych zakłada, że będzie w przyszłości 
prowadzić własną firmę.

WADY I ZALETY 
WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI
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CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Jest spoko, jest szef 
i wszystkim zarządza.

Wiadomo, co robić.

Trzeba robić to, co jest 
narzucone.

Praca dla kogoś jest OK tylko 
wtedy, gdy wierzysz, że to co 
robisz, ma sens.

Na razie sama bym się nie 
odważyła…

WADY I ZALETY 
PRACY W CZYJEJŚ 
FIRMIE 

24

Jako najważniejsze zalety pracy w czyjejś firmie 
wymieniano:

● mniejsze ryzyko;
● mniejszą odpowiedzialność za błędy;
● jasne wytyczne, konkretny podział zadań;
● możliwość współpracy z innymi;
● łatwość zdobywania doświadczeń bez ryzyka;
● mniej obowiązków;
● możliwość poznania zawodu „od kuchni”.

Za najważniejsze wady pracy w czyjejś firmie badani 
uznają:

● ograniczenia, brak przestrzeni do samorealizacji;
● konieczność wykonywania cudzych poleceń;
● presję;
● konkurencję wśród współpracowników (wyścig 

szczurów);
● łatwość oddzielenia pracy od życia prywatnego.

Istotna część badanych (4 osoby) uważa, że praca 
„u kogoś” jest dobrym rozwiązaniem na początek: 
pozwala zdobyć doświadczenia i kompetencje niezbędne 
do rozpoczęcia później własnej działalności.



Większość badanych miała trudności ze wskazaniem 
konkretnej firmy, którą uważa za wzór lub szczególnie 
ceni. Wśród przykładów pojawiły się:

● Google: dobre podejście do pracowników, 
ciekawa organizacja czasu.

● Apple: „fajne produkty”, znana marka, 
kreatywność, ambitne projekty.

● CD Projekt Red: ciekawa branża, luźne struktury, 
dobre podejście do zatrudniania (zadaniowo, do 
konkretnych projektów).

● Najlepsze agencje reklamowe (Czart, Pigeon): 
ambitne, niszowe projekty, umiejętność 
utrzymania się na rynku, kreatywność.

● Agencje social media współpracujące ze znanymi 
osobami i prowadzące ich profile 
społecznościowe.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Pracować w Google to musi 
być coś…

Apple to jest coś zupełnie 
innego. Wyższy poziom 
kreatywności.

Tam [w Google] jest fajnie 
zorganizowany czas. Warto 
to przenieść do własnej 
firmy, choć może 
niedosłownie.

Oni po prostu robią fajne 
rzeczy. To mi się podoba.

FIRMY/MARKI 
UZNAWANE 
ZA WZORY
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Zapytani o to, jak realizowaliby pomysł na produkt, 
usługę czy firmę, badani wskazywali następujące 
działania:

1. Analiza rynku (potencjalnego zapotrzebowania, 
opinii grupy docelowej, konkurencyjnych 
rozwiązań).

2. Poszukiwanie inspiracji (internet, znajomi, firmy  
—  patrz slajd 12) 

3. Poszukiwanie wsparcia i doradztwa (głównie 
wśród znajomych, rodziny).

4. Opracowanie biznesplanu.

5. Dobór odpowiedniego zespołu.

6. Określenie planu działania, podział zadań 
i kompetencji.

7. Poszukiwanie źródeł finansowania (np. UE, 
inkubatory przedsiębiorczości, inwestorzy).

Większość badanych uważa, że prowadzenie firmy nie 
jest trudne. Chcieliby prowadzić własną działalność 
i zajmować się w niej głównie zadaniami kreatywnymi 
i strategicznymi (projektowaniem, planowaniem), prace 
administracyjne i wykonawcze zlecając innym.

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Trzeba sobie wybrać niszę 
bez konkurencji.

Warto podglądać innych.

Najpierw trzeba sprawdzić, 
czy to by się w ogóle ludziom 
podobało.

Będę zatrudniać tylko 
najlepszych, nie będzie 
u mnie przeciętnych osób.

Mogę klepać biedę, ale chcę 
robić to, co lubię.

Ja bym zapytała o to Taty. 
On na pewno umiałby mi 
doradzić w tych wszystkich 
sprawach.

REALIZACJA 
POMYSŁU NA 
WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ 
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Wśród pytań dot. pracy w firmie i prowadzenia 
biznesu pojawiały się najczęściej następujące:

● Od czego zacząć? Jak wejść na rynek?

● Jakie są doświadczenia danego przedsiębiorcy 
związane z rozpoczynaniem działalności: 
○ Co go zainspirowało?
○ Jaki miał plan, gdzie szukał wsparcia?
○ Ile to trwało?

● Gdzie szukać wsparcia (merytorycznego, 
finansowego)?

● Jak dobierać sobie współpracowników?

● Jak zorganizować pracę w firmie? Jak 
zoptymalizować organizację pracy?

● Jakie są najgorsze i najłatwiejsze zadania 
związane z prowadzeniem firmy?

● Jakie doświadczenie trzeba zgromadzić, co jest 
najbardziej potrzebne?

● Jak konkretnie wygląda realizacja projektu? 

● Jak wygląda dzień pracy przedsiębiorcy?

● Skąd wziąć środki finansowe na rozpoczęcie 
działalności?

CYTATY 
Z WYPOWIEDZI 
BADANYCH

Jestem ciekawa, czy w ogóle 
da się pogodzić pracę 
z życiem prywatnym.

Czy to jest tak jak na filmach, 
że siadają, gadają i potem już 
robią?

Jak nie zatrudniać 
niepotrzebnych ludzi?

Bardzo bym chciał 
porozmawiać z kimś 
prowadzącym firmę. Jestem 
przekonany, że wiele bym 
z tego wyniósł.

Czy specjalizacja pracy 
w ramach firmy jest 
potrzebna?

PYTANIA DO 
PRZEDSIĘBIORCY
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4.
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
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● Telefony i social media zajmują centralną pozycję w życiu młodych ludzi i są 
wykorzystywane do wszystkich istotnych dla nich celów (kontakty, zarządzanie 
czasem, szukanie inspiracji, poszukiwanie informacji i zdobywanie wiedzy, rozrywka). 

● Bardzo ważna jest potrzeba ciągłego kontaktu, bycia non-stop online (najczęściej 
używaną aplikacją jest Messenger).

● Serwisem społecznościowym najpopularniejszym wśród badanych jest Instagram, 
postrzegany jako źródło inspiracji i serwis oferujący najciekawsze treści oraz 
możliwość bezpośredniego obserwowania znajomych, znanych osób i firm czy marek. 
Często używane są również Facebook i Snapchat, rzadziej Twitter. Media 
społecznościowe są dla badanych również źródłem informacji o świecie, 
dostosowanym do ich oczekiwań (personalizacja treści). 

● Uczniowie stosunkowo rzadko korzystają z komputerów stacjonarnych czy 
laptopów, wolą do wszystkiego używać telefonów.

● Badani nie mają „ulubionych” stron internetowych: gdy potrzebują jakichś informacji, 
wchodzą na strony znalezione przez Google.

● Zaobserwowano pewną rezerwę wobec wiarygodności i rzetelności informacji 
dostępnych w internecie. Wszyscy badani wiedzą, że nie można tym danym 
bezkrytycznie ufać i trzeba weryfikować ich prawdziwość (np. przez porównywanie 
źródeł, ocenę wiarygodności serwisu i kompetencji autora, uwzględnianie ocen 
innych użytkowników). Stosunkowo dużym zaufaniem cieszą się blogi, wideoblogi czy 
relacje osób dzielących się swoimi własnymi doświadczeniami.

NAJWAŻNIEJSZE 
OBSERWACJE: 
MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE
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NAJWAŻNIEJSZE 
OBSERWACJE: 
LEKCJE 
PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI
I PROWADZENIE 
FIRMY
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● Wśród wszystkich badanych da się zauważyć ogromny głód autentycznych 
doświadczeń — zarówno własnych, zdobywanych podczas praktycznych zajęć, jak 
i cudzych, poznawanych podczas wykładów, warsztatów, rozmów. Nie dotyczy to 
tylko doświadczeń związanych z przedsiębiorczością, ale każdej dziedziny życia: liczy 
się autentyczność i aktualność doznań.

● Wszyscy uważają za wartościowe spotkania z praktykami, ekspertami, 
specjalistami dzielącymi się swoimi doświadczeniem i chcieliby, aby takie 
spotkania były istotną częścią nauczania podstaw przedsiębiorczości. Cenią również 
praktyczne wizyty w firmach oraz wyjścia na wykłady czy zajęcia organizowane 
przez zewnętrzne organizacje (np. SWPS).

● Badani ambitnie podchodzą do kwestii związanych z zakładaniem i prowadzeniem 
biznesu, większość chce założyć własne firmy i ma konkretne wizje tego, czym się 
będą zajmować (np. reklamą, oprawą imprez, produkcją audiowizualną). 

● Uczniowie dość realistycznie i kompleksowo postrzegają różne aspekty związane 
z prowadzeniem własnej firmy i pracą „u kogoś”, trafnie oceniają związane z tym 
wymagania, ryzyko i zagrożenia. Część z nich uważa pracę w firmie za dobrą drogę do 
zdobycia doświadczeń pozwalających rozpocząć później własną działalność.

● Wśród pytań, jakie badani chcieliby zadać przedsiębiorcy, pojawiają się głównie 
kwestie związane z rozpoczynaniem działalności (inspiracjami, planem, 
finansowaniem) oraz jej późniejszą organizacją.

Najważniejsze obserwacje i wnioski z wywiadów przedstawiono za pomocą persony, 
reprezentującej typowego respondenta (następny slajd).



Wiktoria
● 18 lat
● uczennica trzeciej klasy 

technikum
● ma młodszego brata i psa
● interesuje się tańcem 

nowoczesnym i grafiką

JAK KORZYSTA Z ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH?

● Nie rozstaje się z telefonem, używa go do kontaktów ze znajomymi, szukania informacji potrzebnych do 
szkoły, znajdowania połączeń MPK, oglądania filmów, słuchania muzyki, sprawdzania, co się dzieje na 
świecie, w okolicy, u znanych ludzi — zasadniczo do wszystkiego.

● Korzysta głównie z Instagrama (obserwuje znajomych, gwiazdy, modne marki), Snapchata (wrzuca 
codzienne relacje) i Messengera (do rozmów ze wszystkimi). Często zagląda na Facebooka.

● Sporadycznie używa laptopa, głównie do odrabiania zadań domowych i oglądania seriali.

CO JĄ DENERWUJE, CZEGO SIĘ OBAWIA?

● Boi się utraty łączności (brak zasiegu, wyczerpanie pakietu danych).
● Nie lubi tradycyjnej szkoły i nudnych, przeładowanych teorią lekcji, Nie chce wkuwać regułek 

z podręczników i wykonywać odtwórczych zadań.
● Z niepewnością myśli o wejściu w dorosłość: chciałaby pracować w nowych mediach lub reklamie, być 

może kiedyś prowadzić własną agencję, ale nie wie, jak się za to zabrać, od czego zacząć, jakie 
doświadczenia i umiejętności zgromadzić i jak je zdobyć.

CZEGO SZUKA I POTRZEBUJE?

● W internecie szuka głównie autentycznych doświadczeń, bezpośrednich relacji (filmów, blogów).
● Ceni praktyczne doświadczenia (ćwiczenia, projekty, warsztaty), jest w stanie znacznie więcej się z nich 

nauczyć niż z tradycyjnej lekcji czy podręcznika.
● Potrzebuje kontaktu z ludźmi, którzy byliby skłonni podzielić się z nią swoimi doświadczeniami 

(biznesowymi i nie tylko).

CO JĄ MOTYWUJE?

● Możliwość wykazania się przez łączenie z nauką zainteresowań i umiejętności zdobytych poza szkołą.
● Docenianie jej zaangażowania.
● „Dojrzałe”, odpowiedzialne zadania, pozwalające się wykazać kreatywnością i „ogarnięciem”.
● Przykład innych ludzi, którzy osiągnęli coś fajnego i chcą się dzielić doświadczeniem.
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REKOMENDACJE Wyniki badania wskazują, że podczas planowania i prowadzenia lekcji podstaw 
przedsiębiorczości warto uwzględnić przede wszystkim kwestie takie jak:

● Zapotrzebowanie na autentyczne doświadczenia: dzielenie się własnym 
doświadczeniem, demonstrowanie praktycznej znajomości branży, zapraszanie 
ekspertów z różnych dziedzin, wyjścia na wydarzenia organizowane przez instytucje 
zewnętrzne. To jest bardzo dobrze oceniane przez uczniów i pomaga im zdobywać 
wiedzę i umiejętności, które są w stanie odnieść do praktyki.

● Dużo zadań i ćwiczeń praktycznych: praca indywidualna i w małych grupach, np. 
przygotowywanie własnych projektów i ich późniejsza prezentacja („obrona”) czy 
symulacje różnych sytuacji „biznesowych” (np. odgrywanie scenek, gry ekonomiczne, 
korzystanie z programów komputerowych) — koniecznie z informacją zwrotną.

● Rozwijanie umiejętności miękkich: autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych, 
mowa ciała, biznesowy savoir-vivre, komunikacja, motywowanie ludzi.

● Zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności: wypełnianie formularzy 
podatkowych, zawieranie umów, ubezpieczenia, kredyty, sprawy urzędowe itp.

● Zarządzanie finansami w ujęciu praktycznym: gospodarowanie własnym 
budżetem, oszczędzanie, inwestowanie.

● Ograniczenie do minimum „suchej” wiedzy teoretycznej, w każdym przypadku 
uzasadnianie jej praktyką i wzmacnianie przez praktyczne zadania.

Wartościowe (choć w kontekście naszego projektu nierealne) byłoby również przeniesienie 
samego przedmiotu w programie nauczania szkoły średniej, tak aby lekcje podstaw 
przedsiębiorczości nie odbywały się w pierwszej klasie, ale dwa lub trzy lata później.
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