
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  

Instrukcja stosowania platformy internetowej  
„Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo” – zakładka 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. 
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Czym jest platforma internetowa „Szkoła praktycznej 
ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”?  

Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo jest przeznaczona dla uczniów oraz nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych.  

Uczniowie znajdą tu informacje o programie „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”, wiadomości dotyczące działalności gospodarczej,  
a także serwis związany z rejestracją młodzieżowych miniprzedsiębiorstw 
oraz ich bieżącą działalnością.  

Na pewno atrakcją dla uczniów okaże się psychozabawa – Moja przyszłość 
zawodowa, pozwalająca sprawdzić własne predyspozycje do prowadzenia 
działalności gospodarczej.  



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. 

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/


Poziomy dostępu do Platformy ze strony głównej  
oraz zasady nawigacji 

Poruszać się po Platformie 
można na dwa sposoby: 
• używając menu 

platformy 
• używając pomocniczego 

menu z okien 
przeglądarek 
internetowych: przyciski 
Przejdź do poprzedniej 
strony, Przejdź do 
następnej strony, itp. 

Zakładki ogólnodostępne. 



Poziomy dostępu do Platformy ze strony głównej  
dla użytkowników uczestniczących w programie  

Zakładka   
dla nauczycieli 

uczestniczących  
w programie 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”. 

Zakładka dla  uczniów   
uczestniczących  

w programie 
„Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. 



Logowanie uczniów 

Aby zalogować się  na Platformie, 
należy wpisać login i hasło  

w odpowiednie pola na stronie głównej 
http://www.praktycznaekonomia.edu.

pl.  
Loginem ucznia jest numer PESEL, 

hasło generowane jest automatycznie 
przez system po wpisaniu ucznia przez 

nauczyciela na listę uczestników  
i uczestniczek  programu. 

Nauczyciel przekazuje wygenerowane 
hasła swoim uczniom . 

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/
http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/


Miniprzedsiębiorstwo – opis i funkcje panelu zarządzania 
młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem – cz. 1. 

Imię, nazwisko i klasa ucznia – wspólnika danego 
miniprzedsiębiorstwa. 

Zakładki dostępne dla zalogowanych uczniów. 

Po zalogowaniu się użytkownik uzyskuje dostęp  
do swojego panelu, w którym wyświetlane są 

niżej przedstawione elementy. 



Miniprzedsiębiorstwo – opis i funkcje panelu zarządzania 
młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem – cz. 2.  

Nazwa zgłoszona podczas rejestracji 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 

przez nauczyciela. 

Automatyczny licznik dni do złożenia 
raportu przez młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo. 

Numer  ewidencyjny młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa  

nadawany jest przez system. 



Miniprzedsiębiorstwo – opis i funkcje panelu zarządzania 
młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem – cz. 3. 

Tu wyświetlana jest funkcja ,  
jaką zalogowany wspólnik pełni  
w danym miniprzedsiębiorstwie. 

Kliknięcie poszczególnych 
przycisków otwiera dostęp do ich 
treści, co pokażemy na kolejnych 

slajdach. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – dane podstawowe – cz. 1. 

Możliwość edycji danych podstawowych jest zarezerwowana dla dyrektora naczelnego. 
Wyjątek stanowią Logotyp oraz Wizytówka. Uprawnienia do ich edycji ma również dyrektor  

ds. marketingu. Pozostali wspólnicy mają możliwość podglądu danych podstawowych. 

Do pobrania  plik pdf  
z aktem rejestracji 

młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. 

Miejsce wprowadzania 
logo/logotypu (maksymalne 

rozmiary  – 1 MB)  
oraz wizytówki – 

prezentacji  (maksymalne 
rozmiary  – 20 MB).  



Moje miniprzedsiębiorstwo – dane podstawowe – cz. 2. 

Wykaz wspólników z określeniem ich funkcji w miniprzedsiębiorstwie. 
Rozwijalna lista przy  nazwie funkcji pozwala na  wskazanie funkcji,  

a także jej ewentualną zmianę w trakcie trwania programu. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – dane podstawowe – cz. 3. 

Dane do uzupełnienia przez dyrektora naczelnego, niezbędne do zakończenia 
procedury rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 

Trzeba pamiętać o konieczności zapisania 
wprowadzonych danych przez naciśnięcie 

przycisku zapisz. 

Kliknięcie przycisku powrót  
umożliwia przejście na ekran  

z panelem zarządzania młodzieżowym 
miniprzedsiębiorstwem. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – druki i umowy 

Kliknięcie przycisku druki  
i umowy w panelu 

zarządzania młodzieżowym 
miniprzedsiębiorstwem 

otwiera dostęp do druków 
niezbędnych do udziału  

w grze edukacyjnej 
„Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – biznesplan 

Kliknięcie przycisku 
biznesplan w panelu 

zarządzania młodzieżowym 
miniprzedsiębiorstwem 

otwiera dostęp  
do generatora biznesplanu. 

 
Funkcje generatora 

biznesplanu przedstawia  
Instrukcja stosowania 

generatora biznesplanu  
dla nauczycieli i uczniów 

uczestniczących  
w programie "Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo". 



Moje miniprzedsiębiorstwo – finanse – cz. 1.  

Kliknięcie przycisku 
Instrukcja otwiera dostęp 
do Instrukcji stosowania 

programu „Finanse” 
dla nauczycieli i uczniów 

uczestniczących w 
programie "Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. 

Kliknięcie przycisku 
finanse w panelu 

zarządzania 
młodzieżowym  

miniprzedsiębiorstwem 
otwiera dostęp  

do programu „Finanse”. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – finanse – cz. 2.  

Instrukcja stosowania programu „Finanse” 
dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie 

"Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  dostępna jest w formie 
opisowej i jako prezentacja. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – raporty – cz. 1. 

Tu uruchamia się generator 
raportów - szczegóły  
na kolejnym slajdzie. 

Dyrektor naczelny ma 
możliwość pobrania wzoru 

raportu w celu jego 
wcześniejszego 
przygotowania 

i uzgodnienia danych  
z pozostałymi  wspólnikami.  

Kliknięcie przycisku raporty  
w panelu zarządzania 

młodzieżowym 
miniprzedsiębiorstwem 

otwiera dostęp  
do generatora raportów. 

Raporty sporządza dyrektor 
naczelny młodzieżowego 

miniprzedsiębiorstwa  
po uzgodnieniu ich treści  

z pozostałymi wspólnikami. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – raporty – cz. 2. 

Dyrektor naczelny 
uzupełnia informacje  
w oparciu o uzyskane 
dane od pozostałych 

wspólników.  



Moje miniprzedsiębiorstwo – raporty – cz. 3. 

Kliknięcie przycisku wyślij 
raport kończy pracę  
z generatorem raportów. 

Ten przycisk umożliwia 
powrót do listy raportów. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – Vademecum dla ucznia 

Kliknięcie zakładki 
Vademecum dla ucznia 

otwiera dostęp  
do informacji, jak założyć  
i prowadzić młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo. 

Na podstawie Vademecum  
dla ucznia opracowano 
instrukcję Jak założyć  

i prowadzić młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo  -  
dla uczniów i nauczycieli 

uczestniczących w programie 
"Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. 



Moje miniprzedsiębiorstwo – Moja przyszłość zawodowa - 
psychozabawa 

Uczniowie mają możliwość 
wypełnienia testu kompetencji 

menedżerskich i przedsiębiorczych 
w wersji interaktywnej. 

Test składa się  
z pięćdziesięciu pytań, które 

pomogą zbadać predyspozycje 
uczniów do pełnienia roli 

menedżera -przedsiębiorcy. 

Zaznaczenie jednej z  czterech 
możliwych odpowiedzi otwiera 

ekran z kolejnym pytaniem. 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

    www.junior.org.pl 


