




• Program opracowany w ramach projektu 
„Kreatywnie w przedsiębiorczośd” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizowanego przez Gminę Lublin  
we współpracy z Politechniką Lubelską. 



Autorzy: 
• Anna Nowak-Kowal 
• Arkadiusz Guzenda  
• Dorota Sawa  
• Krzysztof Szulej  
• Małgorzata Maokowska  
• Lidia Rachwał 
Kierownik zespołu metodycznego opracowującego 

pierwotną wersję programu: 
• Maciej Łoś 



Autorzy modyfikacji programu: 
• Dorota Sawa  
• Małgorzata Maokowska  
• Danuta Jamroz 
• Arkadiusz Guzenda  

 
Wsparcie merytoryczne podczas opracowania 

modyfikacji programu: 
• Jarosław Korba 
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Redakcja multimedialna: Adrian Matylewicz  

Korekta językowa: Robert Sawa  

Projekt graficzny: Tomasz Gawłowski  

Recenzenci: Antonina Telicka-Bonecka  

     Ewa Wojtal 
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Urząd Miasta Lublin 

Politechnika Lubelska 

Inkubator Przedsiębiorczości 

Doradcy metodyczni 

Nauczyciele przedsiębiorczości 

Specjaliści z biologii, chemii, fizyki, matematyki 

Autorzy podręczników i programów 
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• Nauczanie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” 
na IV etapie edukacyjnym.  

• Treści nauczania zawarte w programie są zgodne z 
podstawą programową zapisaną w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 
roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. Nr 4, poz. 
977).  
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• 60 godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia 
w klasie pierwszej  

• 45 godz. teoretycznych  

• 15 godz. z wykorzystaniem gry symulacyjnej 
– Tworzenie i funkcjonowanie wirtualnych firm, 

instytutów badawczych działających na zasadach 
komercyjnych 
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• Podwyższyd poziom aktywności ekonomicznej młodych ludzi po 
ukooczeniu szkoły 

• Wprowadzid ucznia do samodzielnego funkcjonowania na rynku 
pracy 

• Przygotowanie do funkcjonowania na rynku ekonomicznym w roli 
pracownika i młodego przedsiębiorcy 

• Rozwijanie umiejętności funkcjonowania młodego przedsiębiorcy 
w paostwie prawa 

• Oswojenie młodego człowieka z rynkiem pracy 

• Zmniejszenie bezrobocia 
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• Stosowanie wiedzy w praktyce 

• Przygotowanie do kształcenia zdalnego przez 
całe życie 

• Podwyższenie poziomu wiedzy z matematyki, 
fizyki, chemii i biologii  

• Kształcenie umiejętności pracy zespołowej 

• Kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji 
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• Programowo-metodyczno-organizacyjna 

• Programowa – interdyscyplinarne wykorzystanie 
wiedzy z różnym przedmiotów  

• Metodyczna – zastosowane metody nauczania 
wpływają na znajomośd rynku pracy i podnoszą 
umiejętności ekonomiczne ucznia 
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• Organizacyjna – uczeo jednocześnie zdobywa 
wiedzę, kształci umiejętności, poszerza 
wiedzę z różnych przedmiotów.  

 

  Funkcjonowanie ucznia – przedsiębiorcy  
 na wirtualnym rynku pracy 
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• Opanowanie wiedzy teoretycznej 

• Stosowanie wiadomości w praktyce 

• Poznanie gospodarki rynkowej 

• Poznanie zachodzących w kraju zjawisk 
ekonomicznych 
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• Podjęcie pracy zawodowej 

• Poznanie aspektów codziennego życia 
ekonomicznego w realnej rzeczywistości w 
rodzinie 

• Korzystanie z usług banków 

• Inwestowanie posiadanego kapitału 
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• Kształcenie osobowości młodego przedsiębiorcy 

• Podejmowanie decyzji 

• Ponoszenie konsekwencji za decyzje pracownika 
i przedsiębiorcy 

• Odpowiedzialnośd za własny rozwój 

• Rozwój kreatywności ucznia 
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• Etyczna postawa pracownika i przedsiębiorcy 

• Inwestycja w swoje przedsiębiorstwo 

• Inwestycja w swoje kształcenie i rozwój 
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• Prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa 
 Uczeo: 

– Odwiedza urzędy i załatwia sprawy związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa 

– Wypełnia dokumenty 
– Wynajmuje lokal 
– Dokonuje płatności 
– Zatrudnia pracowników 
– Uczestniczy w przetargach 
– Wybiera dziedzinę działalności 
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1. Wstęp z charakterystyką programu 

2. Cele kształcenia – wymagania ogólne 

3. Treści i szczegółowe cele kształcenia, 
wychowania i postaw 

4. Plan dydaktyczny 

5. Procedury osiągania celów kształcenia i 
wychowania 
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6. Kryteria i metody sprawdzania osiągnięd 
uczniów 

7. Instrukcja wykorzystania gry symulacyjnej 
opracowanej w ramach IPN PP do realizacji zajęd 
z przedmiotu „Ekonomia w praktyce” 

8. Bibliografia 

9. Scenariusze zajęd 

20 



• Linearnośd wprowadzanych treści 

• Spiralnośd powtarzania treści  

– Usystematyzowanie wiedzy 

– Powtarzalnośd treści stosowanej w praktyce 

– Sprawdzanie opanowanych treści – quizy  
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Lekcje teoretyczne 
 Wykłady  
 Ćwiczenia 
 Quizy 
 Zadania 
Zajęcia na platformie edukacyjnej 
 prowadzenie przedsiębiorstwa 
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Lekcje teoretyczne 
 Scenariusze  
 Wykłady  
 Ćwiczenia 
 Prezentacje  
 Dokumenty Urzędowe 

Zajęcia na platformie edukacyjnej 
  Prowadzenie przedsiębiorstwa 
  Instrukcja obsługi portalu edukacyjnego z grą 
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• Lekcje kompatybilne z podręcznikami 
wydawnictw na rynku oświatowym 
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Najważniejsze! 
 Atrakcyjnośd programu sprawdzona w praktyce szkolnej 
 
 Gra symulacyjna – funkcjonowanie na rynku 

gospodarczym  
 
 Cel:  
 Realne dążenie do zmniejszenia bezrobocia 
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Zakładanie firmy – urzędy, dokumenty 

Przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej 

 Prowadzenie przedsiębiorstwa 

Prowadzenie dokumentacji księgowej firmy 

Dostrzeganie efektów prowadzenia własnej firmy 
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Pobudzanie ucznia do kreatywnego myślenia  
o swojej przyszłości jako przedsiębiorcy 
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Dziękuję za uwagę 
 

    Anna Nowak-Kowal 
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