Zysk powinien być tego,
kogo jest ryzyko

SKRYPT DLA NAUCZYCIELI

Cele
• pokazać, jak należy rozumieć ryzyko w życiu codziennym i
w działalności gospodarczej
• pokazać, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem

Osiągnięcia
uczeń:
• objaśnia na wybranych przykładach czym jest ryzyko
• identyfikuje dwa wymiary ryzyka w kontekście działalności
gospodarczej
• wie jakie zabezpieczenia podjąć w zależności od
prawdopodobieństwa i wagi
ryzyka

sĿowa kluczowe
ryzyko
prawdopodobieństwo
niepewność
zysk
strata
decyzja
wybór

2. Przebieg lekcji
1. Starter

5 minut

Zaproś uczniów do rozmowy na temat ryzyka. Wykorzystaj
pytania:
•

Na jakie ryzyko w codziennym życiu jesteś narażony ty i twoi

rówieśnicy?
•

Jak sądzicie, kiedy życie było bardziej ryzykowne: teraz, czy 50,

100 bądź 1000 lat temu?
•

Czy zdarzyło wam się podejmować decyzje, rozpoczynać

działania obarczone niepewnością, ryzykiem niepowodzenia,
straty pieniędzy? Czy mieliście wtedy świadomość ryzyka?
Poinformuj uczniów, że słowo ryzyko pochodzi od
starowłoskiego risicare, które oznacza odważyć się. Odważyć się,
czyli zmierzyć się z czymś, podjąć się czegoś niebezpiecznego,
skoczyć na głęboką wodę, skusić los, zagrać w ciemno, wystawić się
na ryzyko. Czy na podstawie powyższych słów można powiedzieć,
że ryzyko jest bardziej konsekwencją wyboru, niż nieuchronnym
przeznaczeniem?
1. Poproś uczniów o napisanie dwudziestu skojarzeń do słowa
ryzyko. Zwróć uwagę, że takie słowa jak niepewność,
prawdopodobieństwo, strata, wybór są silnie związane z
terminem ryzyko i pojawią się w jego definicji.

2. Definicja ryzyka
Mini-wykĿad, rozmowa nauczająca

10 minut

Zapytaj uczniów czym jest ryzyko w codziennym życiu, a
czym w działalności gospodarczej. Jak można je zdefiniować?
Zestaw definicje zgłoszone przez uczniów z definicjami
słownikowymi (str. 3 skryptu dla uczniów).
Omów termin mierzalna niepewność.
Daj przykład: Wstajesz rano z łóżka, twoim celem jest toaleta.
Ryzyko (mierzalna niepewność) czy dojdziesz do toalety jest
b.małe. Starszy pan o lasce idzie do sklepu choć jest gołoledź.
Ryzyko, że upadnie jest wysokie.

3. Dlaczego rozważania o ryzyku są ważne dla
przedsiębiorców?
Mini wykĿad, rozmowa nauczająca

10 minut

W krótkim wykładzie omów następujące kwestie:
• niepewność i ryzyko jako nieodłączna część życia
• ryzyko jako cena za zysk
Poleć uczniom, aby przeczytali ćwiczenie 6 (2 str. skryptu dla
uczniów). Zachęć, aby dokonali wyboru i podzielili się z kolegami
swoimi refleksjami. Jakich uczniów jest więcej w klasie? Tych,
gotowych sięgnąć po banknot, czy tych, którzy się wstrzymają?
W podsumowaniu powiedz, że ludzie mają zróżnicowane
podejście do ryzyka, dla jednych nadzieja na osiągnięcie korzyści

jest silniejsza, niż obawa straty, dla drugich to obawa jest silniejsza.
Ci pierwsi to ryzykanci. Ryzykant to ktoś, kto gotów jest narazić
się na uszczerbek lub stratę, wtedy kiedy chce zdobyć
nagrodę, którą mogą być ekscytujące przeżycia, satysfakcja,
sława lub pieniądze. Ci drudzy to asekuranci. Asekurant to ktoś
ostrożny w podejmowaniu decyzji w sprawach, których wynik
jest niepewny, to ktoś, kto unika ryzyka lub je ogranicza na
wszelkie dostępne sposoby.
Zwróć uwagę, że każdy przedsiębiorca czy to początkujący, czy
to doświadczony musi być gotów zmierzyć się z ryzykiem. Biznes i
ryzyko są nierozdzielne. Tajemnica sukcesu tkwi w umiejętności
zarządzania ryzykiem.

4. Zarządzanie ryzykiem w praktyce
Praca w grupach

15 minut

Zaproś uczniów do wykonania ćwiczenia 2 ze strony 13
skryptu dla uczniów. Powiedz, że ich zadaniem będzie określenie,
jakie ryzyka mogą wystąpić podczas imprezy masowej jaką jest Bieg
Szlakiem Wygasłych Wulkanów, jak są one prawdopodobne i jak je
zminimalizować. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące
zarządzania ryzykiem uczniowie znajdą na stronach 7-11 skryptu
dla uczniów.
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