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Let us teach our kids entrepreneurship 

 

I.System edukacji jest przestarzały i nastawiony na ilość, a nie na jakość nauczania; pozyskiwanie 

wiedzy przez dziecko jest wynikiem przymusu / szantażu, a nie naturalnej każdemu młodemu 

człowiekowi chęci poznawania rzeczywistości.  

 

Przedszkole jest ostatnią instytucją, która zezwala dziecku na przejawianie własnej tożsamości i 

ujawnianie swoich wrodzonych talentów, jednocześnie wprowadzając go podstawowe arkana wiedzy 

potrzebnej do życia w cywilizowanym społeczeństwie. Dziecko zachęca się do śpiewu, tańca, gier 

towarzyskich, dając mu jednocześnie stosunkowo dużą swobodę wyboru tych zajęć, w których 

wyraźnie czuje się lepiej niż w innych.  

 

Ten krótki okres względnej wolności kończy się wraz z podjęciem nauki w  szkole podstawowej i w 

gimnazjum, przygotowujących do życia w świecie dorosłych, co oznacza, że ucznia zmusza się do 

uczenia się rzeczy, które niekoniecznie mu się podobają. Niektóre są dość proste, rozumiane i 

wykonywane bez  większego problemu, jak np. rysowanie, śpiewanie, uprawianie sportu, uczenie się 

obcych języków czy nawet historii, ale pojawiają się też i takie przedmioty, jak np. matematyka, 

fizyka, chemia, biologia, których opanowanie pojęciowe i pamięciowe okazuje się przedsięwzięciem 

wymagającym narzucenia sobie przymusu. 

 

W liceum i szkołach zawodowych uczeń zmuszany jest programem nauczania do przyswajania 

przedmiotów, które pozwolą mu w przyszłości na  wykonywanie przeciętnego zawodu. Nie zmieniane 

od dziesiątków lat programy i przedmioty i swoisty szantaż wobec ucznia uzależniający uzyskanie 

świadectwa ukończenia szkoły średniej, zwłaszcza zdania matury od wkucia ogromnej ilości materiału 

powoduje, że okres szkoły średniej to czas, w którym tylko nieliczni potrafią rozpoznać własne talenty 

i je rozwijać.    

 

Szansa taka pojawia się dopiero przy wyborze studiów wyższych; można wówczas nie podjąć ich w 

ogóle lub rozpocząć naukę tego, co naprawdę studenta interesuje. Najczęściej jednakże wybiera się 

przedmiot, który stwarza możliwości uzyskania wysoko płatnej pracy , a niekoniecznie ten, który 

rozwija własny talenty, bo ten często nie miał jeszcze okazji przebicia się przez przygniatającą masę 

curriculum szkoły średniej.  



 

II. System oświatowy i wychowawczy ukierunkowane są  na wyszukiwanie i upublicznianie słabości 

dziecka, a nie na wychwytywanie jego mocnych stron, niekoniecznie wyspecyfikowanych w 

programach jako przedmioty nauczania.  

 

Poza krótkim okresem nauki przedszkolnej, w późniejszym okresie dzieci zawstydzane są publicznie 

przez nauczycieli za pomocą przyznawania im niskich ocen za niedostateczne pozyskiwanie wiedzy w 

niektórych przedmiotach, nie przechodzenie z klasy do klasy, umieszczanie w słabszych grupach itp.  

Dzieciom (ich rodzicom) narzuca się obowiązek pobierania dodatkowej nauki od korepetytorów, 

zmuszając w ten sposób do marnotrawienia czasu i pogłębianie stresu bycia „gorszym”, „mniej 

inteligentnym”. 

 

W ten sposób dzieci od samego początku życia w społeczeństwie wprowadza się w stan 

permanentnego, najczęściej pogłębiającego się stresu bycia gorszym, z którym często pozostaje się 

już do końca życia. 

 

Nauczyciele i wykładowcy często są wynagradzani za uzyskiwanie wysokich średnich klasowych, a nie 

za wyszukiwanie w uczniach ich naturalnych upodobań i zdolności i ich coaching. Szkoły i klasy 

„olimpijskie” są ciągle niezwykła rzadkością i są wyjątkami potwierdzającymi regułę. 

 

III. Jednym z przejmujących dowodów na kalectwo systemu edukacyjnego, nastawionego na 

wyszukiwanie słabości, a nie ujawnianie i rozwijanie mocnych stron młodego człowieka, jest 

popularność takich programów jak „X-star” czy„Mam talent”, czy „You can dance” i im podobnych.  

 

Te tysiące młodych ludzi, którzy przejeżdżają setki kilometrów i koczują  na placach przed studiami 

telewizyjnymi, żeby poddać się brutalnej i pozbawionej jakiejkolwiek podbudowy psychologicznej i 

wychowawczej ocenie (castingowi), to najczęściej ofiary nieudolności i niezaangażowaniu swoich 

nauczycieli i wychowawców szkolnych, którzy nie zauważyli ich talentów u siebie, w miejscu 

pobierania nauki, czy w miejscu zamieszkania. 

 

Udział tych ludzi w konkursach „Mam talent” to również przejmujący przykład brania spraw w swoje 

ręce, przykład ich przedsiębiorczości i odwagi.  

 



IV. Przedsiębiorczości nie można nauczyć;  przedsiębiorczość to jest cecha osobowościowa, to 

pewien zmysł, smykałka, talent. 

 

Z przedsiębiorczością, podobnie jak z muzykalnością, jak ze zdolnościami plastycznymi, czy 

sportowymi rodzimy się prawie wszyscy. I podobnie, jak warto rozwijać talent muzyczny czy 

taneczny, jeśli się go zauważy, podobnie warto pomagać w rozwoju zmysłu przedsiębiorczości u tych, 

którzy przejawiają ją więcej niż inni. 

 

Dzisiejszy świat, w którym coraz powszechniejszy i coraz bardziej, praktycznie jedynie możliwy, staje 

się system przyswajania potrzebnej do życia wiedzy z przestrzeni wirtualnej, która nas otacza, a coraz 

mniej z  klasycznych podręczników, szkolnych wykładów, lekcji i ćwiczeń, wymaga, aby młodzi ludzie 

byli przedsiębiorczy, żeby umieli lepiej niż ich rodzice i dziadkowie, kierować własnym procesem 

uczenia się, żeby umieli lepiej wykorzystywać własne zdolności, w tym przedsiębiorczość dla dobra 

własnego i społeczności, w której żyją, tej najbliższej i tej otaczającej ich w promieniu tysięcy 

kilometrów. 

 

Tradycyjnie, przedsiębiorczość kojarzona jest z uprawianiem działalności biznesowej, ale 

przedsiębiorczym można być w wielu, jeśli nie wszystkich, dziedzinach życia. 

 

Przedsiębiorczość osoby utalentowanej muzycznie może doprowadzić ja do osiągnięcia świetnej 

kariery osobistej, w tym także materialnej i finansowej. Sukces przedsiębiorcy prowadzącego firmę, 

to dodatkowo – zawsze – miejsca pracy dla innych. 

 

Uczmy przedsiębiorczości, to znaczy pomagajmy dzieciom, uczniom, studentom rozwijać ich 

naturalne zdolności i chęci zmieniania na lepsze siebie i świata; pokazujmy im, że warto być 

odważnym i że warto i trzeba umieć podejmować decyzje, nawet jeśli niosą ze sobą ryzyko;  że trzeba 

obserwować pilnie otaczającą nas rzeczywistość, aby nie przegapić okazji na sukces, jeśli się pojawi w 

naszym zasięgu. 

 

A tym, co maja w sobie żyłkę biznesową, pomagajmy szczególnie, bo to oni, a nie kto inny,   zamienią 

zdolności i talenty artystów  w miejsca pracy dla tych muzyków, tancerzy, a także dla murarzy, 

krawców, programistów czy nauczycieli. 


