
 

II, Ra port specjalny

Nauczanie podstaw przedsi�biorczosci 
w swietle nowej podstawy programowej 

Reforma 2019- wyzwania Co to oznacza w praktyce? 

Nauczanie podstaw przedsiqbiorczosci 

w okreslonej siatce godzin: 

0-1-1-0 w liceum og61noksztalcqcym

0-1-1-0-0 w technikum zgodnie

z ramowym planem nauczania

Realizacja dziat6w w scisle okreslonej 

kolejnosci 

Wiqksza szczeg6towosc oraz wiqksze 

doprecyzowanie zapis6w w nowej 

podstawie programowej 

Jeszcze wiqkszy nacisk 

na ksztakenie umiejqtnosci 

praktycznych 

Zmniejszenie liczby wymagari 

szczeg6towych dotyczilcych 

komunikacji interpersonalnej 

Wprowadzenie obowiilzku 

przeprowadzenia cwiczeri 

terenowych 

W nowej podstawie programowej 

brak zapis6w dotyczilcych 

wsp6tpracy miqdzynarodowej 

Uczniowie rozpocznq nauk� podstaw 

przedsi�biorczosci w drugiej klasie 

liceum lub technikum, a zakonczq 

w klasie trzeciej. 

Koniecznosc nauczania podstaw 

przedsi�biorczosci wedlug nast�pujqcej 

kolejnosci dzia/6w: 

I. Gospodarka rynkowa

II. Rynek finansowy

Ill. Rynek pracy

IV. Przedsi�biorstwo

Uszczeg6/owiona i doprecyzowana podstawa 

programowa narzuca spos6b omawiania 

konkretnych tresci. 

Zgodnie z nowq podstawq programowq 

uczniowie majq nabyc jeszcze wi�cej praktycznych 

umiej�tnosci, takich jak analizowanie zapis6w 

og61nych warunk6w ubezpieczenia, krytyczne 

analizowanie umowy kredytu lub pozyczki 

czy pisanie skargi do Rzecznika Finansowego. 

Nowa podstawa programowa zawiera mniej tresci 

poswi�conych komunikacji interpersonalnej. 

Nowa podstawa programowa wprowadza 

obowiqzek realizacji cwiczen terenowych 

w przedsi�biorstwie w celu bezposredniej 

obserwacji procesu jego funkcjonowania 

lub zorganizowania spotkania uczni6w 

z przedsi�biorcq. 

Zmiany w podstawie programowej spowodowaly, 

te w nowym podr�czniku do podstaw 

przedsi�biorczosci nie ma temat6w poswi�conych 

handlowi zagranicznemu oraz procesom 

globalizacji. 

Przygotowalismy nowy podrqcznik Krok w przedsii:biorczoscdostosowany do wymagari nowej podstawy 

programowej, umozliwiajqcy nauczanie podstaw przedsi�biorczosci przez dwa lata. 

Uk/ad tresci w nowym podr�czniku Krok w przedsil;biorczosc jest dostosowany do wymagan nowej podstawy 

programowej. 

Nowy podr�cznik Krok w przedsil;biorczosc w przyjazny spos6b omawia wszystkie tresci wymagane 

w nowej podstawie programowej. 

W naszych publikacjach do podstaw przedsi�biorczosci zamiescilismy wiele rozwiqzan umozliwiajqcych 

ksztalcenie umiej�tnosci praktycznych, m.in.: 

• elementy W praktyce, Policz to!, Przyklad zamieszczone w podr�czniku, 

• zestaw r6znorodnych zadan w zeszycie cwiczeri, 

• animacje i filmy dost�pne w portalu dlanauczyciela.pl. 

W nowym podr�czniku Krok w przedsil;biorczosc ograniczylismy nieco liczb� temat6w dotyczqcych komunikacji 

interpersonalnej. Jednak w dziale I. Czlowiek przedsii;>biorczy zamiescilismy trzy najwazniejsze tematy z tego zakresu: 

• Kim jest osoba przedsii:biorcza?, 

• Komunikacja interpersonalna, 

• Negocjacje. 

Na koncu podr�cznika Krok w przedsii;>biorczosc umiescilismy warsztat Funkcjonowanie przedsii;>biorstwa 

w najblitszej okolicy. 

Zapewniamy tez dost�p do film6w edukacyjnych przyblizajqcych tematyk� cwiczen terenowych zwiqzanych 

z wizytq w przedsi�biorstwie oraz spotkania z przedsi�biorcq. 

Zgodnie z nowq podstawq programowq zagadnienia poswi�cone handlowi zagranicznemu oraz procesom 

globalizacji zostaly om6wione w podr�cznikach do geografii, np. w podr�czniku Oblicza geografii. 

 


