Postawa przedsiębiorcza
Rzeczywistość, która nas otacza wymaga, abyśmy ciągle byli przygotowani na zmiany.
Próbujemy się dostosować do tej czasem trudnej rzeczywistości, wciąż stając przed nowymi
wyzwaniami. I w tym miejscu często słyszymy, że w dzisiejszych czasach trzeba być człowiekiem
przedsiębiorczym. Tylko co to tak naprawdę oznacza? W literaturze pojawiają się opisy różnych cech
osoby przedsiębiorczej takie jak: obrotność, rzutkość, zaradność, pewność siebie, poczucie własnej
wartości, odpowiedzialność, skuteczność w działaniu, asertywność, umiejętność wyznaczania
osiągalnych celów, optymizm, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z ludźmi.
Co ciekawe, często już u małych dzieci obserwujemy, że przejawiają cechy przywódcze i
sporą aktywność. Jeśli otoczenie, w którym rozwijają się takie dzieci służy dla nich wsparciem,
wówczas istnieją spore szanse, że dzieci te osiągną życiowy sukces. Większość jednak musi nauczyć
się bycia przedsiębiorczym, odkryć swój potencjał i odważyć się osiągnąć sukces 
W szkole również widać wśród młodzieży różne postawy. Jedni uczniowie są bardziej zaradni,
chętni do działania, inni bardziej wycofani. Praca w SU, pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych,
akcji charytatywnych, to wszystko kształtuje postawę przedsiębiorczą, ucząc wytrwałości, właściwej
organizacji pracy, aktywności, itp.
I znów w tym miejscu pojawia się zagadnienie mocnych stron, o którym już wspominałam i
które tak akcentuję w klasach pierwszych prowadząc zajęcia z doradztwa zawodowego. Mocne strony
jeśli chodzi o postawę przedsiębiorczą są bardzo ważne. Człowiek musi dobrze poznać siebie, aby
móc osiągnąć cele w swoim życiu.
Motywacja to kolejna ważna kwestia jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Tu nie ma mowy o
robieniu czegoś na siłę, czekaniu, aż życie podejmie decyzje za nas. Osoba przedsiębiorcza bierze
odpowiedzialność za własne decyzje, wie, że to od jej pracy i wysiłku zależy najwięcej. Nie próbuje
swoich błędów przerzucić na okoliczności, sytuacje zewnętrzne. Ma świadomość tego, że na błędach
należy się uczyć, a ciężką pracą uzyskać można zadowalające efekty. Można mówić, że matematyka
jest trudna i dlatego mam takie słabe oceny. No jasne, tylko co to zmieni? Przecież nagle ten
przedmiot nie stanie się prostszy, chyba, że…. Podejmiesz wysiłek i na rozwiązywanie zadań
poświęcisz codziennie czas, bo jak wiadomo matematyki uczymy się rozwiązując zadania, no chyba,
że jesteś matematycznym geniuszem . Tak, czy inaczej osoba przedsiębiorcza nie potrzebuje kija,
żeby podejmować zadanie, a raczej marchewki, czyli jasno określonego celu, do którego wytrwale
dąży.
Różne zainteresowania, wiele kwalifikacji. Jasne, jednym wystarczy prawo jazdy kat. B i już
są uszczęśliwieni na ¾ swojego życia. Ale prawda jest taka, że osoba przedsiębiorcza nie ogranicza
swoich możliwości, aby zdobyć nowe umiejętności. Zobacz ile na początku wymienionych było cech
osoby przedsiębiorczej. Nie wszystkie są jej dane, niektórych musi się nauczyć. Ponadto taka osoba
ciągle zdobywa nową wiedzę, nie broni się przed nią, bo tak naprawdę nie wie czy czasem nie przyda
jej się ona w życiu. Asertywność? Proszę bardzo! To nieprawda, że nie można się jej nauczyć – trochę
wiedzy i ćwiczeń, a po osobie uległej śladu nie będzie.
Każdy z nas może być w mniejszym, bądź większym stopniu przedsiębiorczy. I nieważne czy
wykonywany zawód jest tym z dziedziny ZARZĄDZANIE czy raczej PRACA FIZYCZNA, bo
przecież wcześniej, czy później trzeba będzie poprowadzić przedsiębiorstwo, jakim jest Rodzina, a to
niejednokrotnie trudne wyzwanie, bo trzeba trzymać rękę na pulsie nad sprawami finansowymi,

zawodowymi, relacjami, sprawując jednocześnie najbardziej wymagającą rolę na świecie – rolę Mamy
lub Taty.

