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Budowanie podstaw wiedzy ekonomicznej w szkołach 
podstawowych - pilotaż projektu 

„Przygody przedsiębiorczego Dżeka”



Wiedza, umiejętności i odpowiednie postawy w zakresie ekonomii, biznesu 
i przedsiębiorczości są i będą jedną z kluczowych kompetencji niezbędnych każdemu 

w życiu osobistym, zawodowym jak i społecznym



Inspiracje z przeszłości – wyzwania przyszłości 
Kluczowa rola nauczycieli w procesie skutecznego rozwoju edukacji 

ekonomicznej w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

• Władysław Grabski – nie wyobrażał sobie rozwoju kraju bez szkół i nauczycieli, również w kontekście
edukacji ekonomicznej - podkreślając, że jest to fundament dobrobytu osobistego i narodowego.

• Rolę szkoły i nauczycieli w tym zakresie dostrzegł również już ponad 100 lat temu Janusz Korczak,
który wspierając Władysława Grabskiego wydał swoisty „podręcznik przedsiębiorczości” - dzisiaj
powiemy ”Biznesu i zarządzania” w formie książeczki „Bankructwo małego Dżeka”,

• Rola tą współcześnie spełniają nauczyciele, dyrektorzy i samorządy. Bez Państwa wsparcia nie uda się
przygotowywać młodzieży do startu w życie pełne trudnych zadań i wyborów ekonomicznych.



Biznes i zarządzanie
wyzwaniem i szansą dla edukacji

• Proces budowania edukacji ekonomicznej, zapoczątkowany 20 lat temu przez twórców

przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, dzięki głównym założeniom nowego

przedmiotu otrzyma nowy impuls rozwoju.

• Zmiany podstawy programowej, zwiększenie roli praktyki i zwiększenie zakresu

godzinowego na poziomie szkół ponadpodstawowych - to główne zmiany jakie są

przygotowywane.

• Wdrażanie zmian nie będzie łatwe i pozbawione problemów – bo i zadanie jest

olbrzymie i otoczenie zmian niełatwe.

• Bez wątpienia zmiany te są potrzebne a możliwie skuteczne i efektywne ich wdrażanie

leży w interesie nas wszystkich.

• Niezbędne rozszerzenie edukacji na poziomie szkół podstawowych - to wsparcie dla

efektywniejszego kształcenia realizowanego na kolejnym etapie.



Podsumowując

• Wprowadzane zmiany nie są łatwe, ale bez wątpienia są one potrzebne.

• Wdrażając nowy przedmiot powinniśmy zachować najlepsze doświadczenia podstaw 

przedsiębiorczości.

• Zmiany te powinny stać się naszym wspólnym wyzwaniem i szansą dla rozwoju 

edukacji ekonomicznej w Polsce.

• Razem z wieloma instytucjami, przez najbliższe lata będziemy wspierać Państwa w 

procesie informowania o przygotowaniach i wdrażaniu tych zmian.

Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości



Działania i Projekty Wspierające

1. Nowe projekty mające wspierać nauczycieli i szkoły w procesie edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Są

one w trakcie pilotażu – do którego Państwa serdecznie zapraszamy:

• „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” – projekt oparty o przekaz Janusza Korczaka z książki o przygodach

biznesowych małego Dżeka, dla uczniów szkół podstawowych (ale również do wykorzystania w szkołach

ponadpodstawowych),

• „Porwani przez Ekonomię” – projekt dla najstarszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół

ponadpodstawowych oparty o najnowszą książkę dla młodzieży „Ekonomia dla ciekawych”,

Obydwa projekty obudowane będą wieloma materiałami wspomagającymi Państwa pracę.

Zapraszam do zapoznania się z nimi w Państwa szkołach

www.przedsiebiorczydzek.pl

www.porwaniprzezekonomie.pl

www.wib.org.pl

http://www.przedsiebiorczydzek.pl/
http://www.porwaniprzezekonomie.pl/
http://www.wib.org.pl/


www.przedsiebiorczydzek.pl

„Najwybitniejszym przykładem nauk ekonomicznych Janusza Korczaka jest „Bankructwo małego Dżeka”. Książka
mówi w istocie o działalności gospodarczej. Historia bohatera, rozwija się wokół założenia spółdzielni
uczniowskiej, jej prowadzenia i grożącego jej upadku. Korczak nie porusza tylko, ale tłumaczy wiele
podstawowych problemów, które składają się na swego rodzaju propedeutykę ekonomii. Mamy konsumenta,
problemy przedsiębiorców i działanie rynku. Wprowadzane są i wyjaśniane podstawowe pojęcia ekonomii, takie
jak cena równowagi, targowanie się, koszty i prowadzenie księgowości, reklama, ryzyko i ubezpieczenia, bank i
kredyt, analiza rynku itd.”

- prof. Janusz Beksiak i prof. Joanna Papuzińska

Pierwsze wydanie „Bankructwa małego Dżeka” 
przypada na ważny z gosp. punktu widzenia rok 
1924. Wtedy też wprowadzono najważniejsze 
reformy Premiera Władysława Grabskiego. Janusz 
Korczak znał i współpracował zarówno z Premierem 
Grabskim jak i jego bratem Stanisławem. 

Inspiracje



www.przedsiebiorczydzek.pl

Ogólnopolski projekt edukacyjny inspirowany książką

Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”

Projekt jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości 

wśród Polaków. 

Cele i założenia projektu to m.in. :

- Rozwój kluczowej kompetencji w europejskim systemie edukacji 

- Kształtowanie cech osobowych i postaw przedsiębiorczych

- Dostarczania wiedzy i umiejętności dot. przedsiębiorczości 

- Budowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym 

- Przygotowanie do bycia cenionym pracownikiem

- Aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego

- Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 

- Wdrażanie do prowadzenia firm i własnej działalności



Nauczyciele uczestniczący w projekcie 
otrzymają szerokie wsparcie:

• Warsztaty wspomagające
• Scenariusze i prezentacje do lekcji
• Propozycje kart pracy
• Książka
• Słuchowisko 
• Kolorowanka 
• Komiks 
• Konkursy tematyczne
• Drobne upominki i nagrody do Państwa 

dyspozycji w działaniach szkolnych

www.przedsiebiorczydzek.pl



www.porwaniprzezekonomie.pl

prof. Witold
Orłowski

Organizatorzy Partner generalnyProjekt inspirowany Patronat instytucjonalny
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„Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości 
i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.”

- Ken Blanchard

Współpraca warunkiem skuteczności



Współpracujące samorządy



Współpracujące samorządy



Współpracujące instytucje i firmy



W Programie uczestniczy 
ponad 120 szkół wyższych

15

Współpracujące uczelnie



Instytucje sektora finansowego i firmy infrastrukturalne wspierające działania edukacyjne
Instytucje finansowe wspierające Program



Dziękuję za uwagę
Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy

Waldemar Zbytek 
Prezes Zarządu

Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl
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