Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w technikum
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobid, a zrozumiem.
Konfucjusz
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Citi Foundation serdecznie zaprasza Paostwa szkołę do realizacji programu edukacyjnego
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników.
Oferujemy Paostwu nieodpłatnie dwa nowoczesne programy nauczania, wraz z bogatą obudową dydaktyczną, przeznaczone do:
- kształcenia w zawodach, w tym realizacji efektów PDG (program zgodny ze wskazówkami KOWEZiU) oraz zajęć praktycznych przygotowujących
do zawodu,
- przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce.
Program z powodzeniem może byd również wykorzystany do organizacji zajęć pozalekcyjnych. Pełna realizacja programu obejmuje
min. 30 godzin dydaktycznych.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej
(zwłaszcza w obszarze związanym z kierunkiem kształcenia w wybranym zawodzie).
W programie wykorzystano atrakcyjną dla uczniów metodę pracy w formie projektu. Uczniowie prowadzą miniprzedsiębiorstwo, czyli uczą się przez
działanie i podejmowanie ryzyka, przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym środowiskiem biznesowym.
Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo stanowi znakomite narzędzie do realizacji priorytetów polityki oświatowej
na rok szkolny 2016/2017, zwłaszcza priorytetu 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach oraz 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców
w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Uczniowie tworzą w szkole miniprzedsiębiorstwo – realnie działającą firmę, zorganizowaną na wzór spółki jawnej. 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.
Dlaczego warto zgłosić szkołę do programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?
Udział w programie przygotowuje uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwia doskonalenie umiejętności pracy
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w zakresie samozatrudnienia oraz weryfikacji własnych planów edukacyjnych i zawodowych.
Istnieje wiele innych argumentów zachęcających do uczestnictwa w programie, m.in.:








Szkoła oraz uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją programu – program nauczania do kształcenia
w zawodach (PDG), program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce, materiały oraz narzędzia IT 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.
Szkoła realizuje efekty kształcenia PDG zgodnie z wytycznymi KOWEZiU, tj. w formie projektu.
Szkoła kształtuje kluczowe kompetencje uczniów (w tym także zawodowe) i przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy
we współpracy ze środowiskiem pracodawców.
Szkoła lepiej przygotowuje swoich uczniów do egzaminu zawodowego.
Udział w programie oznacza możliwośd uczestniczenia szkoły w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim (w roku 2017 gospodarzem konkursu europejskiego będzie
Bruksela).
Szkoła wzmacnia w środowisku wizerunek dobrej i nowoczesnej placówki.

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl

Honorowy patronat Ministerstwa Rozwoju
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