ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA
Z PRZEDMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO MINI BIZNES
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE
Liceum ogólnokształc ce
Cele oceniania:





ocenianie ma wspierać ucznia w osi ganiu celów,
diagnozować jego osi gni cia,
motywować do poszerzania wiedzy i umiej tno ci,
pomagać w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

W ocenianiu wa n rol odgrywa samoocena i ocena członków zespołu, w którym ucze pracuje.
Ocenianie działa w ramach mini biznesu jest czynnikiem motywuj cym uczniów do samodzielnego wykonywania zada i
rozwi zywania problemów. Ocena tego typu przedsi wzi ć jest trudna do uj cia w ramy tradycyjnego oceniania, szczególnie i cz sto
istotniejszy jest proces, samo działanie ni jego efekty.
Podczas oceniania nauczyciel nie koncentruje si wył cznie na indywidualnych osi gni ciach ucznia. Oczywi cie, wa ne jest, jakie
umiej tno ci i w jakim stopniu opanował ka dy z uczniów, jakie bł dy popełnia, co powinien zrobić, aby je poprawić. Ocenie podlega
równie praca mini biznesu jako zespołu, b d ca wypadkow oceny działania wspólników (np. umiej tno ci współpracy,
komunikowania si , rozwi zywania problemów) i osi gni tych rezultatów (np. innowacyjno ć produktu/usługi, wielko ć sprzeda y,
zysk, stopa zwrotu na kapitale własnym).
Ocena pracy ucznia – uczestnika gry edukacyjnej Młodzie owe miniprzedsi biorstwo – powinna zawierać zarówno elementy oceny
zespołowej, jak i indywidualnej. Kryteria oceniania uwzgl dniaj zało one cele kształcenia, aktywno ć uczniów na zaj ciach oraz takie
umiej tno ci, jakŚ



współpraca w grupie,
posługiwanie si terminologi ekonomiczn oraz umiej tno ć twórczego my lenia.\,

Kryteria oceniania, przynajmniej cz ciowo, tworzone s wraz z uczniami. W ten sposób uczniowie staj si odpowiedzialni za swoje
post py w nauce.
Kryteriami oceny pracy ucznia w mini biznesie s , mi dzy innymi:
Elementy oceny indywidualnej pracy ucznia















znajomo ć zasad planowania
wyja nienie korzy ci płyn cych
z planowania działa
umiej tno ć planowania działa indywidualnych
stosowanie technik twórczego my lenia
kreatywno ć w podejmowaniu zada
stosowanie w praktyce zdobytych wiadomo ci
i umiej tno ci
przestrzeganie kodeksu etycznego mini biznesu
prawidłowe wypełnianie dokumentacji mini
biznesu
prawidłowe obliczenia dotycz ceŚ
- wysoko ci zobowi za podatkowych
- składek ZUS
umiej tno ć prezentacji efektów pracy zespołu
umiej tno ć oceny działa zarówno własnych, jak
i zespołu

Elementy oceny mini biznesu jako zespołu

















planowanie zada wynikaj cych
z organizacji pracy mini biznesu
skuteczno ć porozumiewania si
umiej tno ć efektywnego współdziałania
sposób zorganizowania pracy
w zespole
terminowo ć wykonywania poszczególnych zada
rozpoznawanie problemów
i opracowanie strategii ich rozwi zania
prezentacja pracy grupy
umiej tno ć dokumentowania działalno ci mini biznesu
umiej tno ć prowadzenia negocjacji
struktura i zawarto ć merytoryczna biznesplanu
planowanie i zarz dzanie finansami
mini biznesu
opracowanie planu promocji
prowadzenie działa marketingowych
terminowe i poprawne sporz dzanie raportów
miesi cznych
poprawne sporz dzenie raportu ko cowego

Nauczyciel, realizuj cy program, nie jest jedynym oceniaj cym post py ucznia. Bardzo istotna jest ocena wielopłaszczyznowa.
Stosowane b d równocze nie ró ne formy ocenianiaŚ





ocen dokonan przez nauczyciela,
samoocen ,
ocen kole e sk ,
ewentualnie ocen dokonan przez inne osoby, np. konsultanta biznesu.

W zale no ci od stosowanych metod i technik edukacyjnych oraz tre ci nauczania, nauczyciel mo e zastosować ró norodne sposoby
sprawdzania osi gni ć ucznia, np.Ś
Ocena wypowiedzi ustnych, uwzgl dniaj ca takie kryteria, jak:






warto ć merytoryczn wypowiedzi,
poprawn konstrukcj wypowiedzi,
stosowanie zasad skutecznej komunikacji,
argumentacj podczas prowadzonej dyskusji lub debaty,
formułowanie hipotez i wniosków.

Ocena wypowiedzi pisemnych, np.:




ćwicze i kart pracy,
dokumentacji finansowej na platformie internetowej,
testów.

Ocena pracy zespołowej w oparciu o nast puj ce kryteria:






sposoby podejmowania decyzji,
współdziałanie w grupie,
planowanie pracy zespołowej,
umiej tno ć prowadzenia negocjacji,
umiej tno ć rozwi zywania problemów.

Przykładowe karty oceny pracy uczniów


Karta oceny kole e skiej
OCENA KOLE E SKA
Imi i nazwisko …………………………….

KRYTERIUM

Udział w planowaniu pracy grupy
Wywi zanie si
z podj tych zada
Pomoc innym w realizacji zada
Systematyczny udział
w spotkaniach roboczych firmy
Umiej tno ć prowadzenia
negocjacji
Umiej tno ć rozwi zywania
konfliktów
Umiej tno ć podejmowania decyzji
Efektywna współpraca ze
wspólnikami firmy
Inne

TAK

CZ

CIOWO

(np. 4 p.)

(np. 2 p.)

NIE
(np. 0 p.)

SUMA
PUNKTÓW



Karta samooceny
SAMOOCENA
Imi i nazwisko …………………………….

KRYTERIUM
TAK

CZ

CIOWO

(np. 4 p.)

(np. 2 p.)

NIE

SUMA
PUNKTÓW

(np. 0 p.)

Udział w planowaniu pracy
grupy
Wywi zanie si
z podj tych zada
Pomoc innym w realizacji zada
Systematyczny udziałw
spotkaniach roboczych firmy
Umiej tno ć prowadzenia
negocjacji
Umiej tno ć rozwi zywania
konfliktów
Umiej tno ć podejmowania
decyzji
Efektywna współpracaze
wspólnikami firmy
Inne



Karta dokonanej przez nauczyciela oceny pracy zespołowej
OCENA PRACY ZESPOŁOWEJ (NAUCZYCIEL)
Imi i nazwisko …………………………….

KRYTERIUM

Udział w planowaniu pracy
grupy
Wywi zanie si z podj tych
zada
Pomoc innymw realizacji zada
Systematyczny udziałw
spotkaniach roboczych firmy
Umiej tno ć prowadzenia
negocjacji
Umiej tno ć rozwi zywania
konfliktów
Umiej tno ć podejmowania
decyzji
Efektywna współpraca ze
wspólnikami firmy
Inne



Karta oceny prezentacji

TAK

CZ

CIOWO

(np. 4 p.)

(np. 2 p.)

NIE
(np. 0 p.)

SUMA
PUNKTÓW

Suma punktów – przeliczenie na ocen

intonacja, tempo wypowiedzi)

Elementy werbalne (np.

kontakt z publiczno ci )

(np. postawa ciała, gestykulacja,

Elementy niewerbalne

audiowizualnych

Wykorzystanie rodków

Jasne przedstawienie problemu

prezentacji

Poprawno ć merytoryczna

Dobre wykorzystanie czasu prezentacji

Konstrukcja prezentacji

Imi i nazwisko

Ocena w skali 1–5

Ocena wyra ona stopniem
Suma punktów uzyskanych w wy ej opisanych formach przekłada si na ocen wyra on stopniem szkolnym. Przeliczenie punktów na
ocen szkoln powinno jest zgodne z zasadami wewn trzszkolnego systemu oceniania.
Suma

OCENA WYRA ONA STOPNIEM

punktów

……

dostateczny

……

dobry

.…..

bardzo dobry

np. (39–32 p.)

39 p.)

dopuszczaj cy

(np. maks.
Imi i nazwisko ucznia

Opracowanie na podstawie Programu Fundacji Młodzie owej Przedsi biorczo ci – nauczyciel przedmiotu mini biznes

