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Kielce, 14.06.2019 r. 

 

Opinia o programie nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" 

 

Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" jest programem nauczania kształcenia ogólnego 

zajęć edukacyjnych do III etapu edukacyjnego, który może być wykorzystany do realizacji przedmiotu 

podstawy przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie treści nauczania – wymagań szczegółowych zawartych 

w Dziale IV „Przedsiębiorstwo”. 

Stanowi on opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).  

Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" poszerza treści zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.  

Powyższy program nauczania wspiera także realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego, głównie w zakresie efektów związanych z kształtowaniem u uczniów kompetencji 

personalnych i społecznych oraz umiejętności organizacji pracy małych zespołów, określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 

poz. 391). 

Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" uwzględnia również Zalecenie Rady Unii 

Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.6.2018 (PL), C 189/7), którego szczegółowe wytyczne zawarte są 

w Załączniku: „Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - Europejskie Ramy 

Odniesienia”. 

Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" koreluje także z treściami programowymi 

doradztwa zawodowego dla liceum i technikum określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz.325). 

W programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" główny akcent postawiono na kształtowanie u uczniów 

umiejętności i postaw proaktywnych, a także na stosowanie wiedzy w praktyce poprzez pobudzanie ich do 

działania we własnym miniprzedsiębiorstwie oraz samodzielnego, krytycznego myślenia podczas 

kreatywnego rozwiązywania problemów. Jest to możliwe dzięki m.in. zastosowanym nowoczesnym, 

a zarazem atrakcyjnym dla uczniów, metodom nauczania - uczenia się (m.in. takim jak: gra edukacyjna, 

metoda projektu) oraz zindywidualizowanej pracy ucznia ze względu na jego możliwości i zainteresowania.  
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Struktura programu nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego do 

przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji 

pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie 

realizowany, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" spełnia wszystkie warunki dotyczące struktury 

program nauczania zawarte w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U 1991 nr 95, poz. 425) 

- tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 730, 761 

Stwierdzam, iż program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" jest poprawny pod względem 

merytorycznym i dydaktycznym, a więc może być dopuszczony do użytku szkolnego. 
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