
Podstawy przedsiębiorczości a nowa rzeczywistość

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości od zawsze musiał być nauczycielem 

kreatywnym, chociażby ze względu na nazwę przedmiotu, którego uczy. Zobligowany był, 

jest i będzie do prowadzenia lekcji, w taki sposób, aby były one inspirujące, i aby uczniowie 

mogli w nich znaleźć coś, co je zaciekawi. 

Nowa podstawa programowa mówi: „lekcje podstaw przedsiębiorczości mają 

wspierać uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe 

życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy. Takie szerokie ujęcie przedmiotu jest wyzwaniem edukacyjnym zarówno 

dla uczniów, jak i dla nauczycieli”. A jeszcze większym jest teraz, w dobie nowego 

rozporządzenia MEN, dotyczącego prowadzenia nauczania na odległość.  

Według rozporządzenia zajęcia na odległość nauczyciel ma realizować w ramach 

obowiązującego go tygodniowego, wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. W przypadku 

godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru, w ramach 

godzin ponadwymiarowych https://www.gov.pl/web/edukacja.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są już realizowane 

za pomocą materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 

Platforma ta, oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne, które są

dostępne na stronach internetowych MEN oraz podległych mu jednostek, czyli Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Do dyspozycji nauczycieli są także materiały prezentowane w programach publicznej 

telewizji i radia. 

Pamiętajmy również o tym, iż prawo wskazania materiałów do nauki mają także sami 

nauczyciele.

Zatem możecie Państwo wykorzystać swoją kreatywność w prowadzeniu lekcji online,

a także sięgnąć do zasobów internetowych. Większość z nich, rzetelnych i merytorycznych, 

zaprezentowana została na warsztatach metodycznych, które odbyły się niedawno w W-

MODN w Elblągu. 

https://www.gov.pl/web/edukacja


Przypomnę tylko, że warto skorzystać z zasobów strony Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości https://junior.org.pl/, na której znajdują się programy, scenariusze lekcji, 

filmy oraz wiele innych, ciekawych materiałów potrzebnych do realizacji podstawy 

programowej z podstaw przedsiębiorczości.

Najprawdopodobniej aktualnie omawiacie Państwo z uczniami obszary dotyczące 

ubezpieczeń społecznych i podatków. Zatem odsyłam Państwa na stronę 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania  .   Umieszczono tam 

treści zawierające m.in. historię ubezpieczeń, cel ubezpieczeń społecznych, zadania ZUS.

Polecam także stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego, na której znajdują 

się najważniejsze akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia regulujące działalność 

krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. https://www.knf.gov.pl/  .   

Pozostałe akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego znajdują się na stronie 

internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/

akty_prawne_rynku_ubezpieczen  .  

Powyższe materiały można omówić z uczniami na zajęciach w formie telekonferencji.

Jeżeli aktualnie prowadzicie lekcje dotyczące finansów, proponuję odwiedzić stronę 

Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/     zakładka Inicjatywy Edukacyjne. Znajdziecie tam 

serwis prawny, raport rzecznika finansowego, scenariusze zajęć dla szkół 

ponadpodstawowych, takie jak:  Bezpieczne transakcje finansowe w Internecie, System 

ochrony praw konsumentów na rynku finansowym,  Jak napisać reklamację do instytucji 

finansowej?, Postępowanie interwencyjne a polubowne Rzecznika Finansowego – które 

wybrać?, Inwestuj z głową! 

Materiały pomocnicze do zajęć o podatkach takie jak: klasyfikacja podatków, 

odpowiedzialność podatkowa, prawo podatkowe, itp. znajdują się na stronie 

https://www.arslege.pl/materialy-edukacyjne/k181/prawo-podatkowe.

Natomiast strona https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/     zawiera nie tylko pomoc 

dla konsumentów, jak mogą rozwiązać swoje problemy, ale także filmy, schematy 

reklamacyjne, quizy, pytania i odpowiedzi, które możecie wykorzystać w pracy zdalnej z 

młodzieżą.

Gry, komiksy, krzyżówki, filmy, quizy zawiera także strona NBP – Portal Edukacji 

Ekonomicznej https://www.nbportal.pl/rozrywka/quizy.
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Zatem można dać uczniom listę krótkich filmów do obejrzenia, a potem je wspólnie 

na platformie omówić. Filmy można potraktować jako wprowadzenie do tematu.

Quizy mogą uczniowie rozwiązywać na wskazanych stronach internetowych, ale też 

są w stanie samodzielnie je tworzyć, za pomocą specjalnych aplikacji. Quiz,  to nic innego jak

rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku uczniów. Można go wykorzystać do 

utrwalenia lekcji. Jedna osoba przedstawia pozostałym zagadnienia w formie zapytania, a 

pozostali odpowiadają.

Polecam jeszcze grę „ Miasto Przedsiębiorczości” , którą uczniowie mogą pobrać ze 

strony https://cdw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Prezentacja-Miasto-

Przedsiebiorczosci.pdf. Gra w świetny sposób pokazuje, po co uczniom w życiu potrzebna 

jest matematyka.

Pamiętajcie, że zdalne nauczanie, /mam nadzieję jednak, że szybko wrócimy do 

pracy/, ma też swoje zalety /o wadach nie będę pisała/. Uczniowie zwiększają swoją 

samodzielność, poczucie odpowiedzialności i bardziej angażują się w proces nauki.

Na zakończenie proponuję Państwu, w tym trudnym dla nas czasie, dzielenie się 

wiedzą z innymi nauczycielami i przesyłanie na mój adres e-mailowy 

b.pabian@wmodn.elblag.pl. materiałów dydaktycznych. Wszelkie refleksje, informacje, 

materiały do pracy zdalnej z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zbieram od Państwa 

do końca marca, a następnie opublikuje je na naszej stronie internetowej w II części artykułu.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości

dr Beata Pabian

konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii
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