Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w szkole
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa szkołę do realizacji programu edukacyjnego
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników. Celem programu jest
przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności
gospodarczej. Program realizowany jest w ramach działalności szkoły.
W programie wykorzystano atrakcyjną dla uczniów metodę pracy poprzez działanie, w ramach którego uczniowie tworzą
w szkole miniprzedsiębiorstwo – realnie działającą firmę. Kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od
pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. Prowadzą również dokumentację finansową swojej firmy, płacą radzie
rodziców podatki i składki ZUS (w uproszczonej formie). W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają uczniom
przedstawiciele biznesu – praktycy życia gospodarczego, reprezentujący środowisko pracodawców.
Nad całością prac czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa, wyposażony w multimedialny pakiet dydaktyczny.
Co oferujemy szkole?
Oferujemy Państwu nieodpłatnie nowoczesny program nauczania wraz z bogatą cyfrową obudową dydaktyczną do
prowadzenia zajęć edukacyjnych przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program
uwzględnia zapisy podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (głównie działu IV –
Przedsiębiorstwo) oraz doradztwa zawodowego, wspiera także realizację kształcenia w zawodach.
Przez cały czas trwania programu zapewniamy uczniom i nauczycielom stałą opiekę organizacyjną, merytoryczną i
metodyczną.
Dlaczego warto zgłosić szkołę do programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?











Udział w programie przygotowuje uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
umożliwia doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz uczy współzawodnictwa. Jest to również znakomita
okazja do oceny własnych predyspozycji w zakresie samozatrudnienia oraz weryfikacji własnych planów
edukacyjnych i zawodowych.
Uczniowie prowadząc miniprzedsiębiorstwo uczą się przez działanie i podejmowanie ryzyka, przy współpracy
ze środowiskiem lokalnym, w tym środowiskiem biznesowym.
Szkoła kształtuje kluczowe kompetencje uczniów i przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy
we współpracy ze środowiskiem pracodawców – w tym: samodzielność, ininowacyjność i kreatywność.
Szkoła wykorzystuje w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na
odległość
Szkoła oraz uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją programu – program nauczania,
materiały oraz narzędzia TIK do realizacji programu są udostępniane uczniom i nauczycielom nieodpłatnie na
platformie internetowej programu.
Szkolenia dla uczniów i nauczycieli są nieodpłatne i odbywają się w formie e-learningowej, co nie koliduje
z obowiązkami szkolnymi oraz umożliwia indywidualizację pracy uczestników.
Udział w programie oznacza możliwość uczestniczenia szkoły w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie
europejskim.
Szkoła wzmacnia w środowisku wizerunek dobrej i nowoczesnej placówki.

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl
Kontakt:
Koordynator programu: Karina Machura
e-mail: karina.machura@junior.org.pl
tel. 603 948 901

Biuro FMP w Warszawie
e-mail: junior@junior.org.pl
tel. 22 845 08 81 lub 22 845 08 76

