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Siedlce, 6 czenrca 20'13 r.

opinia o programie nauczania,,Zostać przedsiębiorczym'

Program ,,Zostać przedsiębiorczym" jest programem nauczania
przeznaczonym do rea|izacji w gimnazjum na wszystkich zajęciach edukacyjnych
okreś|onych w ramowym planie nauczania. opracowany został w ramach
projektu ,,Zostać przedsiębiotczym . program edukacyjny z multimediatnym pakietem
dydaWycznym dla gimnazjum,,Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS, pzez Fundację Młodziezowej Pzedsiębiorczości wraz z pańnerami:
Państwową Wyzszą SzkoĘ Zawodową w Skierniewicach oraz Firmą |nformatyczną
Bull Design z Warszawy.

celem programu jest pzygotowanie uczniów gimnazjum do rea|izacji
edukacyj4ego pĘektu uczniowskiego oraz kształtowania umiejętności kluczowych
ipostaw pzedsiębiorczych. Stanowi opis sposobu rea|izacji celów itreści kształcenia
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogó|nego, okreś|onej
w rozpo|ządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia2a12 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania pzedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczegÓ|nych typach szkoł (Dz.U. z2012 r. poz.977), W szczegó|ności pozwa|a
na ksŹałtowanie umiejętności p|anowania i organizowania pracy, współdziałania
w zespole, rozpoznawania i roaniązywania prob|emóW, wykorzystpłlania techno|ogii
i nformacyj no-kom puterowych oraz prezentowa n ia i ocen ian ia.

Program nauczania ,,ZostaĆ pzedsiębiorczym" jest nowoczesną i ciekawą
propozycją rea|izacji 30 jednostek dydaĘcznych, które stanowią wsparcie
w rea|izacji wszystkich etapów pracy metodą projektów. W programie przeniesiono
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gtówny akcent na ksfaftowanie umiejętności, inspirowanie do aktywnoŚci, a także na

rozwijanie samodzie|ności i twórczego myśIenia uczniów. Program ma charakter

interdyscyp|inarny i uwzględnia odniesienie do wiedzy związanĄ z iyciem

i otaczĄącym światem. Jest bardzo przyjazny dla ucznia'

Program nauczania ,,Zostać przedsiębiorczym'' jest poprawny pod względem

merytorycznym i dydaktycznym. Uwzględnia stopniowanie trudności oraz

indywidualizację nauczania. Jest realistyczny, ale też na ty|e elastyczny, aby go

mozna było dopasowaÓ do potrzeb konkretnej szkoĘ oraz moi|iwości regionu

i miejsca zamieszkania uczniów.

Konstrukcja programu jest zgodna z rozpoządzeniem Ministra Edukacii

Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie dopuszczania do uŻytku w szko|e

programów wychowania przedszkolnego i programóW nauczania oraz dopuszczania

do użytku szko|nego podręczników (Dz. U. z 3 |ipea 2012 r. poz.752). Zawiera wstęp

z charakterystyką, zestaw celów nauczania, treści programowe potrzebne do

rea|izacji celów oraz opis sposobu osiągania ce|ów i propozycje kryteriów oceny

i metod sprawdzania osiągnięć ucznia' Spełnia wszystkie warunki potrzebne do

dopuszczenia do uzytku szkolnego.

Program nauczania,,Zostać pzedsiębiorczym'' posiada niezwyk|e ciekawą

i bogata obudowę dydaktyczną. Znajdują się tam materiaty skierowane

bezpośrednio do ucznia - pakiet mu|timedia|ny ,,Jestem - mogę być'' i program

komputerowy ,,Działamy fazem,, pozwalające rozwijaÓ ich wiedzę i umiejętności.

Poza tym zawiera wskazówki metodyczne oraz materiały skierowane do nauczyciela

np. ,'Notes wychowawcy'', który pozwala monitorować i dokumentować postępy

uczniów i zespołu k|asowego.

Program jest niezwykle atrakcyjny dla ucznia i bardzo pomocny w pracy

nauczyciela. Po|ecam do realizacji przez wszystkich nauczycie|i pracujących

w gimnazjum. 
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