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Wiedza ekonomiczna Polaków

⚫ Wiedza ekonomiczna Polaków jest niewystarczająca.

⚫ Pokazują to nie tylko badania, ale także i życie: ludzie 
są kompletnie zaskakiwani zmianami ważnych dla nich 
wskaźników ekonomicznych, nie zawsze rozumieją 
podstawowe związki i mechanizmy występujące w 
gospodarce.  Media niekoniecznie służą pomocą.    

⚫ Nie chodzi tylko o prostą matematykę finansową i o 
rozumienie działania firmy, ale o podstawowe 
mechanizmy gospodarki rynkowej.

⚫ Blisko 2/3 Polaków oczekuje edukowania w zakresie 
finansów, ekonomii i  gospodarki od szkoły. 
Obowiązkiem szkoły jest dostarczenie młodym 
Polakom takiej wiedzy.

⚫ Jednocześnie większość Polaków uważa że ekonomia 
jest trudna (69%) i nudna (53%). 
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Procent badanych Polaków deklarujących brak 
dostatecznej wiedzy w danej dziedzinie, 2020
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Źródło: NBP, Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków, 2020



Jeden z największych programów
EDUKACJI EKONOMICZNEJ

W Europie

LAUREAT KONKURSU
Inicjator programu Partnerzy Strategiczni 
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Wyróżnienie Ministerstwa Cyfryzacji 

i NASK za projekt kampanii edukacyjnej 

„Seniorze – spotkajmy się w sieci”

Godło „Teraz Polska” w kategorii „Usługi” 

Wyróżnienie specjalne „Best Qualifier” 

przyznane przez Europejską Federacje ̨

Bankową

Nagroda Pro Juvenes w kategorii 

„Prostudencki Projekt Edukacyjny” 

przyznana przez Parlament Studentów RP 
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„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 rozmaite 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

WarszawskiInstytutBankowosci
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⚫ Cel :  podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej 
i rozumienia gospodarki przez młodych odbiorców.  

⚫ Metoda : wsparcie procesu nauczania przedsiębiorczości
oraz rozwoju wiedzy ogólnej nastolatków.

⚫ Zasięg : cała Polska, duże i małe miasta oraz obszary wiejskie.

⚫ Siła : niekonwencjonalne podejście, nowatorska, atrakcyjna forma.

www.porwaniprzezekonomie.pl

Założenia i idee projektu

Co nie jest celem?  
Nauczanie nudnych definicji i niepotrzebnych formuł.

Co jest celem? 
Pokazanie najważniejszych mechanizmów gospodarki rynkowej, 
procesów gospodarczych, związków pomiędzy różnymi 
zjawiskami ekonomicznymi, zmian zachodzących w gospodarce.



• Projekt jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych i pierwszych dwóch klas szkół 
ponadpodstawowych.

• Punktem wyjścia jest książka „Ekonomia dla ciekawych”, 
napisana specjalnie z myślą o nastolatkach.  Im lepiej będą 
rozumieć podstawowe mechanizmy ekonomii, tym łatwiej w 
przyszłości dadzą sobie radę prowadząc własną firmę, 
szukając dobrej pracy lub zarządzając swoimi finansami.

• Książka będzie dostępna nieodpłatnie (w formie 
elektronicznej) dla wszystkich uczniów uczestniczących w 
projekcie. Wykorzystanie treści książki może być elastyczne.

• Projekt to nie tylko książka.  To platforma internetowa 
zawierająca prezentacje wzbogacające treść, ale też 
”ekonomia na wesoło”:  filmiki, komiksy, memy.  Do 
materiałów odsyłają kody QR zawarte w książce.

www.porwaniprzezekonomie.pl

Co wchodzi w skład projektu?

Wydajność pracy i płace w Wielkiej Brytanii 
(poziom z roku 1780 równy 100) 
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W czasie pierwszej rewolucji przemysło-
wej ludzie też bali się o swoją pracę…

www.porwaniprzezekonomie.pl



• Projekt to także gotowe materiały 
edukacyjne dla szkół, scenariusze lekcji, 
dodatkowe materiały i poradniki.

• Platforma zawiera narzędzia dwustronnej 
komunikacji, zgłaszania ocen i propozycji 
nowych aktywności.

• Zaangażowane w projekt szkoły/nauczyciele 
mogą liczyć na wsparcie w nauczaniu, w 
zależności od zgłaszanych potrzeb.

• Projekt jest żywy i otwarty: dochodzić będą 
nowe tematy i propozycje lekcji (nie tylko 
zawarte w obecnej wersji książki), będziemy  
stale pracować nad uatrakcyjnieniem formy 
i treści.  Czekamy na informacje zwrotne, 
oceny, propozycje zmian, nowe pomysły.

www.porwaniprzezekonomie.pl

Co wchodzi w skład projektu?

Zaklęty krąg ubóstwa

Wyobraźmy sobie dwoje dzieci, które przychodzą na świat w dwóch rodzinach… biednej i zamożnej

Są równie uzdolnione…

Ale dziecko z zamożnej 
rodziny idzie do 
dobrej szkoły…

Dziecko z biednej rodziny szybko 
rzuca szkołę i musi iść do pracy…

Kontynuuje naukę, 
zdobywa wysokie 

kwalifikacje…

Bez kwalifikacji czeka tylko 
kiepska, nisko płatna praca…

Dobrze płatna praca pozwala na awans, 
dostatnie życie, edukację dla dzieci…

Dzieci dziedziczą
biedę…

No i jeszcze 
czeka bieda
na starość…

Zaklęty krąg 
ubóstwa się 
zamyka!

Dziecko ma 
szanse

na naprawdę 
udane życie!

Zaklęty krąg 
ubóstwa się 
zamyka!

www.porwaniprzezekonomie.pl



www.przedsiebiorczydzek.pl

Prosimy o zarejestrowanie 
się do projektu:

www.przedsiebiorczydzek.pl

http://www.przedsiebiorczydzek.pl/

