
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła 
praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" 

- zakładka Nauczyciel 



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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Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” jest przeznaczona dla  nauczycieli  
oraz uczniów liceów i techników.  

Nauczyciele znajdą tu informacje o programie „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”, program nauczania „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu uzupełniającego ekonomia  
w praktyce, wiadomości dotyczące działalności gospodarczej, a także 
serwis związany z rejestracją młodzieżowych miniprzedsiębiorstw 
oraz monitorowaniem ich bieżącej działalności.  

Filmy i prezentacje edukacyjne oraz bogaty zestaw zadań 
dydaktycznych będą wsparciem dla nauczyciela podczas realizacji 
programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. 

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



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”. 



Rejestracja do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  

Aby zarejestrować swój 
udział w programie 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”, 

nauczyciel musi 
wypełnić Formularz 

zgłoszenia. 

Kliknięcie zakładki Nauczyciel otwiera 
dostęp do ekranu z Formularzem zgłoszenia 

nauczyciela. 



Formularz zgłoszenia – cz. 1.  

Należy wypełnić 
wszystkie wymagane 
pola Formularza. 
Do jego wypełnienia 
potrzebne będą dane 
nauczyciela oraz  
nr REGON szkoły 
(trzeba pamiętać,  
że każda szkoła 
wchodząca w skład 
zespołu szkół ma 
swój odrębny numer 
REGON) .  



Formularz zgłoszenia – cz. 2.  

Po wypełnieniu 
formularza  

należy kliknąć 
przycisk Zgłoś -

nauczyciel otrzyma 
na swój adres 

mailowy 
potwierdzenie 

rejestracji  
i od tego momentu 
może się logować  

na Platformie. 



Logowanie 
Tu należy wpisać login i hasło 

zgłoszone w formularzu rejestracji 
konta. 

Loginem nauczyciela jest jego adres 
mailowy.  Hasło ustala nauczyciel. 

Kliknięcie zakładki Zapomniałeś hasła? 
uruchamia mechanizm odzyskiwania 

hasła. Po uruchomieniu tej funkcji  
i wpisaniu adresu e-mail na ten adres 

automatycznie przesyłana jest 
informacja przypominająca hasło 

podane w formularzu rejestracji konta.  



Funkcje panelu nauczyciela – cz. 1. 

Po zalogowaniu nauczyciel 
uzyska dostęp do panelu 
głównego, składającego się  
z trzech części: 
• Uczniowie  

i miniprzedsiębiorstwa –  
do rejestracji  
i monitorowania działań 
młodzieżowych 
miniprzedsiębiorstw 

• Dokumenty  
dla miniprzedsiębiorstwa 

• Informacje osobiste. 



Funkcje panelu nauczyciela – Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa 

Przycisk Procedura rejestracji 
miniprzedsiębiorstwa krok  

po kroku prowadzi nauczyciela 
do celu, jakim jest rejestracja 

młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. 

Lista uczniów  –   
z możliwością zgłaszania 
uczniów do programu. 

Miniprzedsiębiorstwo – 
otwiera dostęp do paneli 
miniprzedsiębiorstw 
danego nauczyciela. 

Przycisk rejestruj –   
otwiera ekran służący  

do rejestracji 
miniprzedsiębiorstw. 



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Lista uczniów – wyświetl listę 
uczniów – cz. 1. 

Kliknięcie przycisku Dodaj ucznia otwiera 
ekran z listą uczniów, do której można 
dopisać nowego uczestnika programu. 

Możliwość edycji 
danych. 

Do pobrania plik  
z listą uczniów  
z wykazem ich 

loginów i haseł. 
Loginem ucznia jest 
numer PESEL, hasło 

generowane jest 
automatycznie przez 
system po zapisaniu 

danych ucznia.  



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Lista uczniów – wyświetl listę 
uczniów – cz. 2. 

Wpisanie adresu e-mail 
powoduje automatyczne 

zaznaczenie pola w 
pierwszej kolumnie; może 

się zdarzyć , że zaznaczenie 
będzie widoczne dopiero 
po odświeżeniu strony. 

Kliknięcie przycisku Wyślij 
wiadomość umożliwia 
wysłanie wiadomości  

do wybranych uczestników 
programu poprzez 
zaznaczenie pola  

w pierwszej kolumnie.  
Tu: pozycja 4 i 7. 



Wyświetl listę uczniów – wyślij wiadomość 

W tym polu system automatycznie wpisuje zaznaczonych wcześniej adresatów.  

Obowiązkowo należy  
wpisać temat wiadomości.  

Do wiadomości można 
dołączyć załączniki.  

Tu wpisuje się treść 
wiadomości. System 

automatycznie generuje 
imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna 
młodzieżowego 

miniprzedsiebiorstwa.  

Kliknięcie przycisku Wyślij  powoduje 
wysłanie wiadomości do adresatów. 

Kopię tej wiadomości nauczyciel 
otrzymuje na swój adres e-mail.   



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Lista uczniów – dodaj 
ucznia 

Kliknięcie przycisku Dodaj ucznia powoduje 
wygenerowanie w tabeli pustego wiersza i umożliwia 

dopisanie do listy kolejnego uczestnika programu. 

Po kliknięciu 
przycisku Zapisz 

system zapisuje dane  
i automatycznie 
generuje hasło 
dostępu ucznia  
do Platformy. 



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Miniprzedsiębiorstwa – 
wyświetl listę miniprzedsiębiorstw – cz. 1. 

Po kliknięciu 
przycisku Wyświetl 

listę 
miniprzedsiębiorstw 

otwiera się ekran  
z panelami 
wszystkich 

młodzieżowych 
miniprzedsiębiorstw 
danego nauczyciela.  

Tu nauczyciel ma podgląd danych miniprzedsiębiorstwa (numer 
ewidencyjny, nazwa, liczba raportów i data przesłania ostatniego raportu  
z działalności miniprzedsiębiorstwa, data założenia miniprzedsiębiorstwa, 

liczba wspólników, imię i nazwisko dyrektora naczelnego). 



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Miniprzedsiębiorstwa – 
wyświetl listę miniprzedsiębiorstw – cz. 2. 

Z tego miejsca nauczyciel ma dostęp  
do ekranu, służącego do rejestracji 

kolejnych miniprzedsiębiorstw. 

Kliknięcie przycisku 
Archiwum otwiera 

dostęp do archiwum 
młodzieżowych 

miniprzedsiębiorstw 
danego nauczyciela  
z poprzednich edycji 

programu  
z możliwością 

podglądu 
dokumentacji tych 

miniprzedsiębiorstw. 

Nauczyciel ma dostęp  
do paneli miniprzedsiębiorstw 

bezpośrednio z panelu 
głównego, jak i z menu. 



Moje miniprzedsiębiorstwa – dane podstawowe – cz. 1. 

Nauczyciel uzupełnia tabelę z wykazem wspólników danego 
miniprzedsiębiorstwa. Kolejnych wspólników dodaje do listy 

poprzez klikanie przycisków z nazwiskami wszystkich uczniów 
zgłoszonych do udziału w programie (znajdzie je pod tabelą  
po naciśnięciu przycisku dodaj uczniów, co pokazuje kolejny 

slajd). Należy pamiętać, że minimalna liczba wspólników 
jednego miniprzedsiebiorstwa to - 6. 

Spośród uczniów - wspólników danego 
miniprzedsiębiorstwa nauczyciel wskazuje dyrektora 
naczelnego, wybierając tę funkcję z rozwijalnej listy.  



Moje miniprzedsiębiorstwa – dane podstawowe – cz. 2. 

Dopisanie ucznia z tego wykazu do listy wspólników 
danego miniprzedsiębiorstwa poprzez kliknięcie  

w przycisk z jego nazwiskiem powoduje automatyczne 
dodanie go do listy i usunięcie z listy uczniów 

nieprzypisanych do żadnego miniprzedsiebiorstwa.  

Stąd nauczyciel może 
pobrać dla swoich 

uczniów certyfikaty 
uczestnictwa 
 w programie 

wygenerowane 
 przez system.   



Moje miniprzedsiębiorstwa – dane podstawowe – cz. 3. 

Stąd nauczyciel ma możliwość 
pobrania pliku z listą wspólników  

oraz z listą wspólników z wykazem  
ich loginów i haseł.  



Moje miniprzedsiębiorstwa – dane podstawowe – cz. 4. 

Te dane wprowadza uczeń - 
dyrektor naczelny –  

po zalogowaniu. W ten sposób 
kończy rejestrację młodzieżowego 

miniprzedsiębiorstwa. 
Nauczyciel nie ma możliwości 
uzupełnienia i zapisania tych 
danych, ma tylko możliwość  

ich podglądu. 

Należy pamiętać o przycisku  
zapisz, który  spowoduje 

zapamiętanie przez system 
wprowadzonych przez 

nauczyciela danych, opisanych  
w trzech poprzednich slajdach.  



Moje miniprzedsiębiorstwa – biznesplan 

Funkcje generatora 
biznesplanu 

przedstawiono  
w Instrukcji 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 miniprzedsiębiorstwa – raporty 

Miesięczne raporty z działalności młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa sporządza dyrektor naczelny. 
Nauczyciel ma możliwość podglądu sporządzonych 

raportów i w ten sposób - monitorowania pracy uczniów.  



Uczniowie i miniprzedsiębiorstwa – Miniprzedsiębiorstwa – 
rejestruj 

Aby zarejestrować nowe miniprzedsiębiorstwo,  wystarczy wpisać jego nazwę 
we wskazane pole i nacisnąć przycisk wyślij. Wysłanie nazwy już istniejącej  

w systemie powoduje wygenerowanie napisu: Ta nazwa już jest zajęta, 
zaproponuj inną. Po wysłaniu nazwy, którą system zaakceptuje, na ekranie 

generowany będzie komunikat: Nazwa miniprzedsiębiorstwa (……… - nazwa) 
została zarejestrowana. Ta sama informacja zostaje przesłana automatycznie 

na adres mailowy nauczyciela. 



Dokumenty dla miniprzedsiębiorstwa 

Nauczyciel ma dostęp 
do wszystkich druków 

niezbędnych  
do założenia  

i prowadzenia 
miniprzedsiębiorstwa  

zarówno 
bezpośrednio  

z panelu głównego, 
jak i z menu. Druki są 
do pobrania w formie 

plików pdf. 



Informacje osobiste – edytuj dane 

Tu nauczyciel  ma  
możliwość edycji 
swoich danych 

oraz   
zmiany hasła 

dostępu  
do platformy.  
Ten sam ekran 
widoczny jest  
po kliknięciu 

zakładki Dane 
podstawowe   

w menu głównym. 



Informacje osobiste – zgłoś szkołę 

Po kliknięciu przycisku dodaj szkołę 
pojawi się ekran z Formularzem 

zgłoszenia, jak podczas rejestracji.  
Dodanie nowej szkoły spowoduje 

dopisanie jej do wykazu szkół 
danego nauczyciela. 

Stąd jest możliwy podgląd  
i edycja danych zgłoszonych 
do programu przez danego 

nauczyciela szkół  
i miniprzedsiębiorstw. 



Informacje osobiste – pobierz certyfikat 

Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnionych danych 
nauczyciel może pobrać certyfikat potwierdzający jego 

udział w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. 



Materiały dydaktyczne Sposób korzystania z materiałów dydaktycznych 
przedstawiono w Instrukcji  stosowania programu 
nauczania  "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"  
oraz materiałów dydaktycznych do przedmiotu 

uzupełniającego ekonomia w praktyce. 

Kliknięcie podzakładki Materiały dydaktyczne otwiera ekran z 
linkami do zadań edukacyjnych, Vademecum dla ucznia, filmów i 

prezentacji dydaktycznych. 

Tu użytkownik ma dostęp 
do instrukcji Jak założyć  

i prowadzić młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo  -  
dla uczniów i nauczycieli 

uczestniczących  
w programie "Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”.   



Materiały dydaktyczne – Zadania edukacyjne 

Link do zadań 
edukacyjnych 

związanych  
z poszczególnymi 
etapami działań 

miniprzedsiębiorstwa. 

Link do zadań 
edukacyjnych 

związanych  
z kształtowaniem 

umiejętności. 



Zadania edukacyjne – Działania miniprzedsiębiorstwa 

Linki do zadań 
edukacyjnych 

związanych 
z nazwanymi 

etapami działań 
miniprzedsię-

biorstwa. 

Sposób 
oznaczania 

różnego typu 
zadań: ćwiczenie, 

studium 
przypadku, test. 

Możliwość przejścia do zadań 
związanych z kształtowaniem 

umiejętności. 

Możliwość przejścia na stronę 
główną Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości. 



Zadania edukacyjne – Działania miniprzedsiębiorstwa – Pomysł 
na biznes 

Kliknięcie nazwy etapu 
działania 

miniprzedsiębiorstwa otwiera 
ekran z wykazem zadań 

edukacyjnych związanych z 
tym działaniem. W przypadku 

Pomysłu na biznes są  
to wskazane ćwiczenia.  
Kolejne slajdy pokazują 

schemat budowy ćwiczenia 
oraz studium przypadku. 



Zadania edukacyjne – Działania miniprzedsiębiorstwa – Pomysł 
na biznes – ćwiczenie Doniczka – cz. 1. 

Kliknięcie w przycisk umożliwia 
powrót na stronę główną platformy. 

Schemat budowy 
ćwiczenia:  
• tytuł 
• cel 
• metody i formy 

pracy 
• materiały  

i warunki 
realizacji 

• przebieg 
• sposób pomiaru 

osiągnięć  
i komentarz (pod 
„Przebiegiem”). 



Zadania edukacyjne – Działania miniprzedsiębiorstwa – Pomysł 
na biznes – ćwiczenie Doniczka – cz. 2.  

W każdym 
ćwiczeniu określono 

planowany czas  
jego realizacji oraz 

przewidywane 
osiągnięcia ucznia. 

Ćwiczenie jest 
dostępne  

do pobrania 
w formie pliku pdf.  



Zadania edukacyjne – Działania miniprzedsiębiorstwa – 
Organizacja pracy – studium przypadku Rozgłośnia radiowa 

Schemat budowy 
studium przypadku:  
• tytuł 
• opis przypadku 
• metody i formy 

pracy 
• propozycja 

rozwiązania 
• czas realizacji. 
 
Tekst dostępny jest  
do pobrania 
w formie pliku pdf.   
W tym przypadku 
dostępne do pobrania 
są również materiały 
pomocnicze. 

Kliknięcie w przycisk umożliwia 
powrót na stronę główną platformy. 



Materiały dydaktyczne – Vademecum dla ucznia 
Tu użytkownik ma 

dostęp do Vademecum 
dla ucznia z możliwością 

pobrania pliku pdf  
z całym tekstem. 

Ta zakładka otwiera 
dostęp do instrukcji  

Jak założyć  
i prowadzić 

młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo  - 
dla uczniów i nauczycieli 

uczestniczących  
w programie 

"Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”. 



Materiały dydaktyczne – Filmy 

Nauczyciel ma  
do dyspozycji  

5 kilkuminutowych 
filmów dydaktycznych. 

Kliknięcie w obraz 
rozpoczyna 

odtwarzanie.  
Zapisanie filmów  

na dysku daje do nich 
dostęp w trybie offline 

i możliwość 
odtwarzania w wersji 

pełnoekranowej. 
Dostęp tylko  

dla zalogowanych 
nauczycieli. 



Materiały dydaktyczne – Prezentacje 

Nauczyciel ma  
do dyspozycji  

9 krótkich prezentacji 
edukacyjnych. 

Kliknięcie w obraz 
pozwala otworzyć plik 

z prezentacją  
lub zapisać ją  

na dysku. Zapisanie 
prezentacji na dysku 
daje do nich dostęp  

w trybie offline. 
Dostęp tylko  

dla zalogowanych 
nauczycieli. 



Menu główne – Moje szkoły 

Kliknięcie zakładki Moje 
szkoły (po zalogowaniu) 

otwiera ekran  
z wykazem szkół 

zgłoszonych do programu  
przez danego nauczyciela. 

Nauczyciel ma możliwość 
edycji danych szkół 

zgłoszonych do programu. 



Menu główne – Zgłoszenie do programu 

Stąd dodatkowo umożliwiono dostęp   
do wykazu do zgłoszonych szkół  

i zarejestrowanych miniprzedsiębiorstw 
danego nauczyciela, taki sam, jak 

bezpośrednio z panelu nauczyciela.  
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