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platformy internetowej 
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1. Czym jest platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”? 

 
Platforma internetowa  „Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
jest innowacyjnym produktem wypracowanym przy współudziale uczestników  
projektu  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Użytkownikami platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  są: 

 uczniowie uczestniczący w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

 nauczyciele uczestniczący w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. 
 

2. Wymagania w zakresie oprogramowania  
 

Do poprawnej obsługi platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  www.praktycznaekonomia.edu.pl wymagany jest system 
operacyjny z rodziny Windows, Linux lub Mac OS X wraz z jedną z popularnych 
przeglądarek internetowych, np.:  Firefox 11+, Chrome 17+,  Internet Explorer 8.0+. 
Przeglądarki powinny być wyposażone w dodatki umożliwiające prezentację materiałów  
w formacie Flash oraz PDF. 
 

3. Dostęp do platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – 
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

 
3.1. Rejestracja użytkowników platformy 

 
Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  
ma charakter otwarty i jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych 
uczniów oraz nauczycieli  liceów i techników. Korzystanie z wszystkich zasobów 
Platformy wymaga dokonania rejestracji do programu „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”.  
 
Rejestracja do programu na Platformie przebiega w czterech etapach: 

 rejestracja nauczyciela, 

 rejestracja szkoły, 

 rejestracja ucznia, 

 rejestracja młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 
 

3.2. Procedura rejestracji nauczyciela do programu „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” i logowanie nauczyciela na Platformie  

 
Aby zarejestrować się do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, nauczyciel 
wypełnia na Platformie  Formularz zgłoszenia (dostępny ze strony głównej platformy – 
zakładka Nauczyciel: http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/nauczyciel ).  
 
 
 
Do wypełnienia Formularza będą potrzebne następujące dane nauczyciela:  

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/
http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/nauczyciel
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 imię i nazwisko  

 e-mail, który będzie równocześnie służył jako login nauczyciela 

 hasło dostępu ustalone przez nauczyciela 

 numer telefonu. 
 

Logowanie nauczyciela możliwe jest na  stronie głównej Platformy: 
- loginem nauczyciela jest e-mail zgłoszony podczas rejestracji konta  
- hasło dostępu do platformy ustala nauczyciel podczas rejestracji.  

 
3.3. Procedura rejestracji szkoły do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

 
Aby zarejestrować szkołę do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, 
zarejestrowany nauczyciel wypełnia Formularz zgłoszenia szkoły (dostępny  
z menu głównego Platformy  po zalogowaniu nauczyciela).  
 
Do wypełnienia Formularza potrzebne będą następujące dane: 

 9 lub 14-cyfrowy numer REGON szkoły (należy pamiętać, że każda szkoła 
wchodząca w skład zespołu szkół ma swój odrębny numer REGON) 

 przewidywana liczba uczniów – uczestników programu „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” 

 staż pracy pedagogicznej nauczyciela. 
 

3.4. Procedura rejestracji ucznia do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” i 
logowanie ucznia na Platformie  

 
Rejestracji ucznia na platformie internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” dokonuje nauczyciel – opiekun młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. Podczas rejestracji generowane są w systemie hasła dla uczniów 
uczestniczących w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciel przekazuje 
wygenerowane hasła swoim uczniom. 
 
Logowanie ucznia możliwe jest na stronie głównej platformy: 
 

 loginem ucznia  jest numer PESEL  

 hasło dostępu wygenerowane jest przez system. 
 
Platforma posiada mechanizm odzyskiwania hasła poprzez przycisk Zapomniałeś hasła?  
Po uruchomieniu tej funkcji i wpisaniu adresu e-mail na ten adres automatycznie 
przesyłana jest informacja przypominająca hasło. 
 

3.5. Procedura rejestracji miniprzedsiębiorstwa do programu „Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”  

Procedura rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa przebiega w dwóch etapach: 
 
I etap obejmuje czynności nauczyciela po zalogowaniu się na Platformie. 
 
Nauczyciel: 

 wpisuje proponowaną nazwę miniprzedsiębiorstwa w panelu nauczyciela  

 wypełnia tabelę z danymi wspólników młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
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 wskazuje dyrektora naczelnego. 
 
II etap obejmuje następujące czynności ucznia - dyrektora naczelnego 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa po zalogowaniu się na Platformie. 
 
Dyrektor naczelny: 

 w zakładce Miniprzedsiębiorstwo wybiera podzakładkę dane podstawowe 

 obowiązkowo wpisuje przedmiot działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
oraz wysokość kapitału założycielskiego 

 fakultatywnie wpisuje adres e-mail i strony internetowej młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa oraz nazwiska konsultantów 

 zapisuje wprowadzone dane. 
 
Rejestrację młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa należy przeprowadzić najpóźniej  
do 30. listopada.  
 

4. Struktura platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  

 
Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
składa się z trzech części:  

 część ogólnodostępna  

 część dla zalogowanych nauczycieli  

 część dla zalogowanych uczniów . 
          

5. Struktura i zasoby platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – 
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – zakładka Nauczyciel  

 
5.1. Funkcje zakładki Nauczyciel dostępne w panelu nauczyciela 

 
Po zalogowaniu się nauczyciel uzyskuje dostęp do swojego panelu,  
w którym wyświetlają się następujące części:  
 

 Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa 

 Dokumenty dla miniprzedsiębiorstwa 

 Informacje osobiste. 
 
Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa –  to część panelu z zakładkami służącymi  
do zgłaszania uczniów do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” oraz rejestracji 
młodzieżowych miniprzedsiębiorstw. Tu użytkownicy uzyskają dostęp do następujących 
zakładek: 
 

 Lista uczniów, a w niej: 
- przycisk wyświetl listę uczniów – po jego kliknięciu wyświetla się lista 
uczniów uczestniczących w programie, pod którą dostępny jest przycisk 
wyślij wiadomość umożliwiający wysyłanie wiadomości mailowej do 
wszystkich lub wskazanych uczniów uczestniczących w programie 
- przycisk dodaj ucznia otwierający dostęp do ekranu z możliwością 
dopisywania nowych uczniów do listy uczestników programu.  
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Procedurę rejestracji i logowania ucznia opisano w p. 3.4. niniejszej 
Instrukcji. 
 

 Miniprzedsiębiorstwa, a w niej: 
- przycisk wyświetl listę miniprzedsiębiorstw z dostępem do wykazu 
młodzieżowych miniprzedsiębiorstw danego nauczyciela 
- przycisk rejestruj z dostępem do ekranu służącego do rejestracji nowych 
młodzieżowych miniprzedsiębiorstw. 
 
Procedurę rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa opisano w p. 3.5 
niniejszej Instrukcji 

 

 Pomoc, a tu: Procedura rejestracji miniprzedsiębiorstwa, a w niej opisane 
działania nauczyciela oraz działania dyrektora naczelnego 
miniprzedsiębiorstwa związane z rejestracją młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. 

 
Dokumenty dla miniprzedsiębiorstwa – możliwość pobrania: 
- wzorów druków generowanych w programie finansowym  
- innych druków niezbędnych do założenia i prowadzenia młodzieżowego   
miniprzedsiębiorstwa i wzorów umów: 
 

 Zgłoszenie ucznia/uczennicy do programu 

 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie 

 Umowa miniprzedsiębiorstwa 

 Umowa najmu lokalu użytkowego 

 Umowa darowizny. 
 
Wyżej wymienione druki są do pobrania w formie plików pdf.  

 
Informacje osobiste – to część panelu nauczyciela  z danymi nauczyciela z możliwością 
ich edycji i zmiany hasła dostępu do Platformy oraz zakładką otwierającą dostęp do 
formularza  rejestracji szkoły w programie. 
 

5.2. Menu zakładki Nauczyciel  
 

Materiały dydaktyczne: 
 

 Zadania edukacyjne – są to gotowe scenariusze do wykorzystania podczas 
zajęć z uczniami na poszczególnych etapach działań miniprzedsiębiorstwa  
 
z określonymi celami, metodami i formami pracy, przewidywanymi osiągnięciami 
ucznia oraz określeniem czasu realizacji zadań. Zadania zostały umieszczone na 
Platformie w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom dostęp do nich z dwóch 
poziomów: z poziomu kształtowanych umiejętności i z poziomu odniesienia ich  
do konkretnego działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Nauczyciele 
 i nauczycielki  nie są zobowiązani do korzystania ze wszystkich proponowanych 
materiałów dydaktycznych. Wybór pozostawiono nauczycielowi, który najlepiej zna 
potrzeby i możliwości swoich uczniów. 
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 Vademecum dla ucznia – poradnik, jak założyć i prowadzić miniprzedsiębiorstwo. 
Materiały zawarte w  Vademecum dla ucznia posłużyły m.in. do opracowania  
instrukcji  Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  - dla uczniów 
i nauczycieli uczestniczących w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". 

 Filmy – 5 kilkuminutowych filmów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane 
na zajęciach z uczniami jako wstęp lub podsumowanie zajęć. Proponowane filmy 
będą wsparciem dla nauczyciela w realizacji programu nauczania i uatrakcyjnią 
lekcje ekonomii w praktyce: 

 
Marketing mix 
Skuteczna sprzedaż 
Kalkulacja ceny  
Trudna sztuka prezentacji 
Etyka w biznesie.  
 

 Prezentacje – zestaw  9 prezentacji multimedialnych, które nauczyciel może 
wykorzystać jako wsparcie podczas realizacji programu nauczania: 
 

Badanie rynku 
Segmentacja rynku 
Budowa biznesplanu 
Analiza metodą SMART 
Analiza SWOT 
Dokumentacja finansowa 
Public Relations 
Skuteczna promocja  
Jak prezentować?  

 
Podmenu zakładki Materiały dydaktyczne stanowią dwie instrukcje: 

 Instrukcja  stosowania programu nauczania  "Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo" oraz materiałów dydaktycznych do przedmiotu 

uzupełniającego ekonomia w praktyce 

 Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  - dla uczniów  

i nauczycieli uczestniczących w programie "Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo" 

Moje miniprzedsiębiorstwa – zakładka z wykazem  młodzieżowych miniprzedsiębiorstw 
danego nauczyciela. Nauczyciel ma możliwość dodawania uczniów do listy wspólników  
oraz edycji ich danych, a także monitorowania pracy swoich uczniów dzięki dostępowi  
do ich biznesplanu, dokumentów programu finansowego oraz miesięcznych  raportów  
z działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 
Istotnym elementem tej zakładki jest archiwum miniprzedsiębiorstw danego nauczyciela  
z poprzednich edycji programu z możliwością podglądu ich dokumentacji. 
 
Dokumenty dla miniprzedsiębiorstwa  - dodatkowa możliwość pobierania wzorów 
dostępnych bezpośrednio z panelu nauczyciela. 
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Warto zaznaczyć, że zawartość dwóch ostatnich zakładek menu  zakładki Nauczyciel  
jest powtórzeniem  zawartości odpowiednich części  w panelu nauczyciela.  
Celem takiej konstrukcji było ułatwienie dostępu do odpowiednich materiałów  zarówno  
z poziomu panelu nauczyciela, jak i z bocznego menu. 
 
Zalogowani nauczyciele mają możliwość pobierania w formie plików pdf wszystkich 
dokumentów niezbędnych do założenia i prowadzenia młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. 
 
Platforma internetowa  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
pozwoli uczniom samodzielnie dochodzić do wiedzy i nowych umiejętności związanych  
z prowadzeniem  działalności gospodarczej. Nauczyciele – opiekunowie młodzieżowych 
miniprzedsiębiorstw mają możliwość korzystania z narzędzi przeznaczonych dla uczniów 
w celach instruktażowych. Oni bowiem będą wspierać uczniów w dochodzeniu do wiedzy  
i umiejętności. Dzięki możliwości monitorowania pracy uczniów w razie potrzeby będą ich 
zachęcać do korzystania z różnych źródeł informacji na temat prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także mobilizować do przyjmowania współodpowiedzialności za efekty 
pracy wszystkich wspólników młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.  
 
Wszystkim użytkownikom Platformy życzymy POWODZENIA w realizacji programu 
„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”!  


