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Podstawy przedsiębiorczości 2.0 podręcznik
Cena

37,80 zł

Opis produktu
Na tej stronie zamieszczone są informacje dotyczące podstaw przedsiębiorczości – przedmiotu realizowanego w liceach ogólnokształcących, technikach i
szkołach branżowych I stopnia w klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Osoby zainteresowane informacjami
dotyczącymi podstaw przedsiębiorczości – przedmiotu realizowanego w klasach przeznaczonych dla absolwentów gimnazjów zapraszamy na stronę
podręcznika Zarys przedsiębiorczości.

Program nauczania
Podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” jest zgodny z programem nauczania o tym samym tytule, opracowanym na zlecenie Ośrodka Rozwoju
Edukacji (jednostki podległej MEN). Program nauczania można pobrać ze strony internetowej ORE, klikając w ten link. Program nauczania wraz z recenzjami i
informacjami o nim zamieściliśmy na dole tej strony.

Rozkład materiału

Do podręcznika i programu nauczania podstawy przedsiębiorczości opracowaliśmy również plan wynikowy (rozkład
materiału, siatkę godzin) – jest on zamieszczony pod tym linkiem. Plan wynikowy jest udostępniony również w
dziennikach elektronicznych Librus i Vulcan:
w Librusie są to następujące rozkłady: Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla LO, Podstawy przedsiębiorczości 2.0
dla Technikum, Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla BS I st.;
w Vulcanie jest to jeden rozkład – wspólny dla wszystkich typów szkół o nazwie:
Ekonomik_PodstawyPrzedsiębiorczości2.0.

Autorzy: Jacek Musiałkiewicz, Grzegorz Kwiatkowski
Podręcznik
Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia – w
klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Podręcznik został napisany tak, aby w interesujący dla uczniów sposób przedstawić wszystkie zagadnienia wymagane przez podstawę programową. W celu łatwiejszego
ich zrozumienia zamieściliśmy w podręczniku wiele przykładów oraz informacji uzupełniających (m.in. praktycznych wskazówek, ciekawostek, wypowiedzi praktyków). W
celu zwizualizowania omawianych zagadnień i przedstawienia ich w sposób bardziej przejrzysty zamieściliśmy w podręczniku liczne tabele, rysunki i zdjęcia. W wielu
rozdziałach odwołujemy się do treści zamieszczonych w internecie – w celu łatwiejszego wejścia na stronę internetową zamieściliśmy skrócone linki oraz kody QR.
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego i otrzymał numer dopuszczenia 1113/2020. Więcej informacji o dopuszczeniu podręcznika znajdziecie Państwo w
zakładce Notka MEN.
Książka zawiera:
340 stron formatu B5
68 rysunków
259 zdjęć
50 tabel
128 przykładów i ciekawostek
6 wzorów
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