
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  

Instrukcja stosowania platformy internetowej  
„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo” - zakładki ogólnodostępne 



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. 

 

Adres: 

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl 

 

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/
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Czym jest platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – 
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?”  

Ogólnodostępna część platformy internetowej „Szkoła 
praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” jest 
dostępna dla wszystkich bez konieczności logowania.  

Zawiera podstawowe informacje o programie „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” oraz program nauczania „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu uzupełniającego ekonomia 
w praktyce. 

Każdy użytkownik ma również dostęp do podstawowych 
materiałów dotyczących działalności gospodarczej z aktualnym 
serwisem ze wskaźnikami finansowymi do rozliczeń z ZUS-em i 
urzędem skarbowym. 



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. 

Zakładki  
dla  zarejestrowanych 

użytkowników. 



O programie Kliknięcie zakładki 
Strona główna  

umożliwia powrót  
do strony głównej 

Platformy. 

Tu użytkownik 
ma dostęp  

do informacji 
o programie 

w formie 
prezentacji.  

Menu zakładki  
O programie otwiera dostęp do wszystkich 
informacji dotyczących realizacji programu 

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”,  
co pokazują kolejne slajdy. 



O programie – Program nauczania   
Po kliknięciu zakładki 
Program nauczania 
otworzy się ekran  

z tekstem programu 
nauczania 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” 

do przedmiotu 
uzupełniającego 

ekonomia w praktyce. 

Pod tekstem 
wyświetlanym  

na ekranie  
program nauczania 

dostępny jest  
do pobrania  

w formie pliku pdf. 



Program nauczania – Program nauczania a podstawa programowa 

Tu użytkownik znajdzie 
porównania treści 

podstawy 
programowej  

do przedmiotu 
ekonomia w praktyce  
z treściami programu 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”. 

 
Pod tabelką tekst ten 

jest do pobrania  
w formie pliku pdf. 



Program nauczania – opinia o programie nauczania 

Tu umieszczono 
opinię konsultanta 

metodycznego 
o proponowanym 

programie 
nauczania.  

 
Opinia jest  

do pobrania  
w formie pliku pdf. 



O programie – Instrukcja  stosowania programu nauczania  
"Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" oraz materiałów 
dydaktycznych do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce 

Tu użytkownik ma dostęp 
do Instrukcji  stosowania 

programu nauczania  
"Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo"  
oraz materiałów 
dydaktycznych  
do przedmiotu 

uzupełniającego ekonomia 
w praktyce.  

 
Instrukcja jest do pobrania 

w formie pliku pdf. 



O programie – Regulamin miniprzedsiębiorstwa 

Kliknięcie zakładki 
Regulamin 

miniprzedsiębiorstwa 
otwiera dostęp  

do ekranu  
z regulaminem gry 

edukacyjnej 
„Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”.  
Pod tekstem 

wyświetlanym  
na ekranie regulamin 
dostępny jest również 
do pobrania w formie 

pliku pdf. 



O programie – Jak założyć miniprzedsiębiorstwo? 

Zakładka Jak założyć 
miniprzedsiębiorstwo 

zawiera opis 7 kroków:  
od spotkania 

założycielskiego przyszłych 
wspólników do podpisania 

umowy spółki jawnej   
i jej rejestracji w ramach 

gry edukacyjnej 
„Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. 
Pod tekstem 

wyświetlanym na ekranie 
opis dostępny jest również 
do pobrania w formie pliku 

pdf. 



O programie – Miniprzedsiębiorstwo w szkole 

Zakładka 
Miniprzedsiębiorstwo  

w szkole prezentuje cel 
oraz istotę gry 
edukacyjnej 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”. 

 
Pod tekstem 

wyświetlanym  
na ekranie materiał ten 
dostępny jest również  
do pobrania w formie 

pliku pdf. 



O programie – Rola nauczyciela 

Zakładka Rola 
nauczyciela udostępnia 

materiał o roli 
nauczyciela podczas 
realizacji programu 

„Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”. 

 
Pod tekstem 

wyświetlanym  
na ekranie materiał ten 

dostępny jest 
do pobrania w formie 

pliku pdf. 



O programie – Działania nauczyciela 

Tu użytkownik znajdzie 
opis czynności 

nauczyciela  
na poszczególnych 

etapach działań 
młodzieżowego 

miniprzedsiębiorstwa. 
 

Pod tekstem 
wyświetlanym  

na ekranie pełna 
wersja tego materiału 

dostępna jest  
do pobrania  

w formie pliku pdf. 



O programie – Materiały do programu 
Zakładka Materiały do programu otwiera 

dostęp do materiałów do programu 
„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  

z pozycji nauczyciela i ucznia. 

Kliknięcie zakładki lub ikony otwiera dostęp  
do wykazu materiałów do programu 

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  
dla nauczyciela lub ucznia. 



O programie – Materiały dla nauczyciela 

Tu użytkownik znajdzie wykaz materiałów  
do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

przeznaczonych dla nauczyciela. 

Kliknięcie jednej z 5 ikon 
otwiera ekran z krótkim opisem 

danego materiału 



O programie – Materiały dla nauczyciela – przykład opisu 



O programie – Materiały dla ucznia 

Tu użytkownik znajdzie wykaz materiałów  
do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

przeznaczonych dla ucznia. 

Kliknięcie jednej z 4 ikon 
otwiera ekran z krótkim opisem 

danego materiału. 



O programie – Materiały dla ucznia – przykład opisu 



Uczestnicy Kliknięcie zakładki Uczestnicy 
otwiera interaktywną mapę 

Polski z wykazem liczby 
miniprzedsiębiorstw i szkół 

uczestniczących w programie  
w bieżącym roku szkolnym.  

Kliknięcie w dane 
województwo otwiera listę 
miniprzedsiębiorstw w tym 

województwie (nazwa, logo, 
numer ewidencyjny  

i wizytówka w formie pliku 
ppt). 

Podobne informacje, dotyczące poprzednich edycji programu, 
znajdzie użytkownik w podzakładkach Miniprzedsiębiorstwa 

2011/2012 oraz Miniprzedsiębiorstwa 2012/2013 – są tu dane 
archiwizowane. W kolejnych podzakładkach będą archiwizowane 

dane z kolejnych edycji programu. 



Warto wiedzieć Zakładka Warto wiedzieć umożliwia dostęp do podstawowych 
zasobów wiedzy na temat działalności gospodarczej, 

komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowania zespołu  
w aspekcie działań młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.  

Po kliknięciu każdej z podzakładek otwierają się ekrany,  
zawierające linki do konkretnych materiałów danego działu. 

Wszystkie materiały z zakładki Warto wiedzieć są do pobrania  
w formie plików pdf.   



Warto wiedzieć – Planowanie działalności 

Po kliknięciu podzakładki 
otwiera się ekran  

z nazwami tematów 
danego działu. 

Wybór któregoś z tematów poprzez jego 
kliknięcie otwiera dostęp do ekranu z danym 

materiałem, co pokazują 2 kolejne slajdy.  



Warto wiedzieć – Planowanie działalności – Badanie rynku cz. 1. 

Powrót do listy tematów 
danego działu możliwy jest 

po kliknięciu  przycisku 
Przejdź do poprzedniej strony 

lub  zakładki z nazwą tego 
działu. 

Przejście do kolejnego działu 
możliwe jest po kliknięciu  

 jednej z zakładek podmenu 
Warto wiedzieć. 



Warto wiedzieć – Planowanie działalności – Badanie rynku cz. 2. 

Pliki pdf do pobrania zawsze są umieszczone 
na dole ekranu pod tekstem wyświetlanym.  

Tu: zarówno plik z informacjami,  
jak i z przykładowym wzorem ankiety  

do badania rynku. 



Serwis dotyczący działalności gospodarczej – cz. 1. 

Tu użytkownik znajdzie 
aktualne wskaźniki niezbędne 

do prowadzenia rozliczeń 
finansowych z ZUS-em  

oraz urzędem skarbowym. 



Serwis dotyczący działalności gospodarczej – cz. 2. 

Pod tekstem wyświetlanym 
użytkownik ma dostęp  

do plików ze wskaźnikami 
niezbędnymi  

do prowadzenia rozliczeń 
finansowych z ZUS-em  

oraz urzędem skarbowym  
z poprzednich lat. Wykaz 

ten jest przydatny  
przy realizacji zadań 

edukacyjnych z zakresu 
finansów młodzieżowego 

miniprzedsiebiorstwa. 



Serwis dotyczący działalności gospodarczej – Przydatne linki 

Uzupełnieniem treści Serwisu 
dotyczącego działalności 

gospodarczej jest wykaz portali 
internetowych przeznaczonych  

dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 



Konsultant – Rola konsultanta 

Tu użytkownik znajdzie 
informacje na temat roli 

konsultanta  
na poszczególnych etapach 

działań młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. 

Tu użytkownik znajdzie pełny 
tekst Roli konsultanta  

do pobrania w formie pliku 
pdf. 



Instrukcje stosowania platformy internetowej 

Tu są do pobrania  
przez poszczególnych 

użytkowników instrukcje 
stosowania platformy 
internetowej „Szkoła 

praktycznej ekonomii – 
młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”  
w formie prezentacji 

oraz w wersji opisowej. 



Nauczyciel 

Kliknięcie zakładki Nauczyciel przez 
niezalogowanego użytkownika 

otwiera ekran z informacją: 
„Strona dostępna tylko 

dla zalogowanych nauczycieli”. 
Aby skorzystać z zasobów tej zakładki, 

należy się zarejestrować. Więcej 
informacji – w instrukcji  

dla nauczycieli. 



Miniprzedsiębiorstwo 

Kliknięcie zakładki Miniprzedsiębiorstwo 
przez niezalogowanego użytkownika 

otwiera ekran z informacją: 
„Strona dostępna tylko dla zalogowanych 

uczniów”.  
Aby skorzystać z zasobów tej zakładki, 

należy się zgłosić do udziału w programie. 
Więcej informacji – w instrukcji  

dla uczniów. 



Kontakt 
Kliknięcie zakładki 
Kontakt umożliwia 
dostęp do danych 
teleadresowych 

koordynatora programu 
wraz z możliwością 
przesłania do niego 
informacji mailowej.  

Po wpisaniu 
obowiązkowych danych 

(imię i nazwisko  
oraz e-mail nadawcy)  
i treści wiadomości 

należy kliknąć przycisk 
wyślij.  

Wiadomość dotrze  
do adresata.  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

    www.junior.org.pl 


