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1. Wstęp 
 

Jednym z efektów wymiany doświadczeń w ramach projektu realizowanego 
w niemieckich ośrodkach: ILLUT - Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg, DEULA 
Hildesheim jest program nauczania przedmiotu specjalizującego : „Podejmowanie 
działalno ści gospodarczej na terenach wiejskich” . Program ten może ułatwić 
nauczycielom realizację zajęć, a przyszłym rolnikom poznanie treści dotyczących 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczestników szkolenia 
kursowego program daje możliwości uzupełnienia, uaktualnienia kształcenia szkolnego 
lub zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności z tego zakresu tematycznego. Do 
zaprezentowania tematyki przedmiotu specjalizacyjnego skłania również konieczność 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu w stosunku do produkcji rolniczej na 
terenach wiejskich. Aktywność w tym kierunku przejawiają ludzie mieszkający w Europie 
Zachodniej, co mogli zaobserwować uczestnicy projektu wymiany doświadczeń. 
Korzystając z doświadczeń sąsiadów możemy zaprezentować rozpoczynanie 
działalności gospodarczej w polskich warunkach, z uwzględnieniem aktualnych 
rozwiązaniach prawnych. Prowadzenie działalności gospodarczej pomoże 
zminimalizować niekorzystne zjawiska społeczne, które dotykają polską wieś, 
a w szczególności: zagrożenia wynikające z ubożenia ludności wiejskiej, nierównymi 
szansami rozwoju, dysparytetem dochodowym w stosunku do innych grup zawodowych. 
Zagadnienia te nie są tak groźne dla społeczeństwa, gdy mieszkańcy wsi posiadają 
alternatywne źródła dochodu. Dodatkowo podejmowane działania – rozpoczynanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej pobudzają aktywność i przedsiębiorczość oraz 
przyczyniają się do zlikwidowania ukrytego bezrobocia na wsi. 

 
Materiał nauczania i szczegółowe cele kształcenia zostały zawarte w sześciu 

działach programowych: 
1.Rola i znaczenie przedsiębiorczości w życiu człowieka i rozwoju gospodarczym 
2.Formy podejmowanej działalności na terenach wiejskich 
3.Charakterystyka działalności produkcyjnej 
4.Charakterystyka działalności handlowej 
5.Charakterystyka działalności usługowej 
6.Formy opodatkowania działalności gospodarczej 
 

Taka konstrukcja programu zapewnia stworzenie możliwości 
wielopłaszczyznowego zapoznania się z problematyką podejmowania działalności 
gospodarczej. Prowadzenie działalności nierolniczej stwarza dodatkowe, nowe źródła 
dochodów, co w rezultacie przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego 
terenów wiejskich. Program może być wykorzystywany w organizacji zajęć 
specjalizacyjnych we wszystkich zawodach związanych z produkcją i przetwarzaniem 
żywności a także zagospodarowaniem terenów rolniczych. 
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 2 . Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: 
• zdefiniować pojęcia: potrzeby, uczucia, motywy, zainteresowania, typy postaw, 

przedsiębiorczość, kreatywność,  analizy SWOT i niszy rynkowej 
• określić słabe i mocne strony przedsiębiorcy oraz szanse i zagrożenia podczas 

podejmowania działalności gospodarczej 
• zinterpretować dane statystyczne: zatrudnienie, zaangażowany kapitał, dochody 

z działalności gospodarczej, udział jednostek w tworzeniu PKB 
• zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, usługa, nakład, koszt, wydatek, 

przychód, dochód, podatek, kredyt, pożyczka, dotacja, subwencja, dopłata 
• scharakteryzować klasyfikację PKD i klasyfikację PKWiU, 
• scharakteryzować specyfikę handlu i dystrybucji produktów rolnych 

(zaopatrzenie i zbyt), przetwórstwa płodów rolnych (młyn, masarnia, ubojnia, 
gorzelnia), produkcji biopaliw (olej, gaz, etanol), produkcji energii elektrycznej 
z wykorzystania siły wiatru (aeroenergetyka), produkcji materiałów opałowych 
z odpadów produkcyjnych (słomy, zrębków, trocin, traw) 

• scharakteryzować specyfikę działalności produkcyjnej prowadzonej w ramach 
tzw. działów specjalnych produkcji rolniczej (pieczarki, brojlery, kury nioski), 

• scharakteryzować specyfikę prowadzenia warsztatów naprawczych 
i serwisowych sprzętu technicznego na potrzeby gospodarstw rolnych, 
a w szczególności: wypożyczanie maszyn, usług transportowych, odbioru 
odpadów rolniczych, usług sprzętem rolniczym, prowadzenia suszarni, usług 
agroturystycznych, usług doradczych i finansowych na rzecz gospodarstw 
rolniczych, 

• scharakteryzować źródła finansowania: własne, kredyty krajowe, pożyczki, 
dotacje UE, 

• sklasyfikować koszty produkcji ze względu na:  wpływ na rozmiary produkcji 
(stałe i zmienne ),  sposób odnoszenia na wytworzone produkty (bezpośrednie 
i pośrednie), 

• zdefiniować pojęcie kalkulacji i rodzaje kalkulacji, 
• określić etapy sporządzania kalkulacji, 
• obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia produktu lub usługi, 
• obliczyć przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodów z działalności, 
• obliczyć i zinterpretować ilościowy próg rentowności, wielkość przychodu 

„w progu rentowności” 
• zdefiniować podatki według rodzaju i podatki według sposobu naliczania, 
• określić istotę i stawki podatku VAT, 
• sporządzić dokumentację i rejestry podatku VAT 
• obliczyć podatek należny, podatek naliczony, sporządzić rozliczenie VAT, 
• scharakteryzować aspekty finansowe i społeczne prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
• scharakteryzować cechy typowe i szczególne prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
• sporządzić analizę SWOT wybranej działalności gospodarczej, 
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• obliczyć: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie uzasadnione, techniczne koszty 
wytworzenia, koszty ogólne zarządu, jednostkowy koszt własny wytworzenia, 
koszt sprzedaży, jednostkowy koszt sprzedaży wyrobu gotowego, koszt 
rozpoczęcia działalności, koszty bieżące, 

• scharakteryzować podział dokumentów według określonych kryteriów, 
• wyjaśnić zasady sporządzania oraz przechowywania dokumentów, 
• scharakteryzować formy opodatkowania działalności gospodarczej (kartę 

podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne), 
• sporządzić wniosek EDG-1, 
• scharakteryzować zasady opodatkowania i rodzaje działalności 

opodatkowanych kartą podatkową, 
• sporządzić informację PIT-16, 
• scharakteryzować rodzaje działalności i zasady prowadzenia ewidencji 

podstawowej i uzupełniającej, 
• sporządzić rozliczenie roczne odprowadzonych zaliczek PIT-28, 
• wprowadzić zapisy do ewidencji przychodów, 
• scharakteryzować rodzaje działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, 
• wyjaśnić zasady i rodzaje prowadzonych ewidencji, 
• obliczyć podatek dochodowy (liniowy i według skali progresywny) na bieżący 

rok, 
• sporządzić listę płac i karty wynagrodzeń, 
• obliczyć składki ZUS, 
• sporządzić deklarację ZUS DRA zatrudnionych pracowników, 
• wypełnić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
• sporządzić ewidencję wyposażenia i ewidencję dokumentów w układzie 

chronologicznym, 
• scharakteryzować rodzaje inwentaryzacji, znaczenie inwentaryzacji, terminy 

prowadzenia, dokumenty inwentaryzacyjne, 
• pogrupować i zsumować koszty i przychody, 
• obliczyć zaliczki na podatek dochodowych, 
• wyjaśnić terminy i zasady rozliczania podatku dochodowego, 
• sporządzić PIT-36, 
• scharakteryzować grupowanie i kontrolę dokumentów, 
• sporządzić ewidencję w rejestrze i grupować dokumenty, 
• wyjaśnić zasady sporządzania deklaracji VAT-7, terminy rozliczania VAT, 
• obliczyć dla wybranej działalności VAT należny, VAT naliczony, 
• sporządzić dla wybranej działalności rozliczenie podatku VAT, 
• wyjaśnić dobór formy opodatkowania do rodzaju działalności, 
• obliczyć podatek dochodowy dla wybranej działalności i podatek VAT. 
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3. Podział materiału nauczania 
 

Lp. Dział programowy Proponowana liczba 

godzin 

1. ROLA I ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ŻYCIU CZŁOWIEKA I ROZWOJU 
GOSPODARCZYM 

5 

2. FORMY PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
NA TERENACH WIEJSKICH 

13 

3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 

PRODUKCYJNEJ 

7 

4. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 

HANDLOWEJ 

7 

5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 

USŁUGOWEJ 

7 

6. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

21 

 RAZEM 60 

 

Proponujemy, aby przedmiot specjalizacyjny „ Podejmowanie działalności na 

terenach wiejskich” realizowany był w czwartej klasie technikum czteroletniego, ostatniej 

(drugiej lub trzeciej z zależności od czasu trwania cyklu kształcenia) klasie zasadniczej 

szkoły zawodowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Harmonogram realizacji zajęć 

w kształceniu kursowym należy dostosować do podziału materiału nauczania, 

zaproponowanego dla programu.
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4. Treści kształcenia 

 

Materiał nauczania SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA 

(po zako ńczeniu procesu kształcenia ucze ń 

powinien umie ć) 

I. ROLA I ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA I ROZWOJU 

GOSPODARCZYM 

Mechanizmy regulujące zachowanie 

się człowieka. 

Cechy osoby przedsiębiorczej 

podejmującej działalność 

gospodarczą. 

Analiza SWOT. 

Analiza SWOT wybranego 

przedsięwzięcia. 

 zdefiniować pojęcia: potrzeby, uczucia, 

motywy, zainteresowania, typy postaw, 

przedsiębiorczość, kreatywność, 

 zdefiniować pojęcie analizy SWOT i niszy 

rynkowej, 

 określić słabe i mocne strony przedsiębiorcy 

oraz szanse i zagrożenia przy podejmowaniu 

działalności gospodarczej, 

II. FORMY PODEJMOWANEJ DZIAŁALNO ŚCI NA TERENACH WIEJSKICH  

Rola i miejsce działalności 

gospodarczej prowadzonej na 

terenach wiejskich w gospodarce 

narodowej. 

Podstawowe pojęcia ekonomiczne. 

Klasyfikacja działalności 

gospodarczej (PKD). 

Klasyfikacja PKWiU. 

Rodzaje działalności gospodarczej 

(handlowa, usługowa, produkcyjna). 

Pozyskiwanie kapitałów na 

działalność gospodarczą. 

Klasyfikacja kosztów produkcji 

i świadczenia usług. 

Kalkulacje kosztów produkcji 

i świadczenia usług  

Zasady obliczania dochodów z 

działalności. 

 zinterpretować dane statystyczne: 

zatrudnienie, zaangażowany kapitał, dochody 

z działalności gospodarczej, udział jednostek 

w tworzeniu PKB, 

 zdefiniować pojęcia: działalność 

gospodarcza, usługa, nakład, koszt, wydatek, 

przychód, dochód, podatek, kredyt, pożyczka, 

dotacja, subwencja, dopłata, 

 scharakteryzować klasyfikacje PKD i  PKWiU, 

 scharakteryzować rodzaje działalności: 

- handel i dystrybucja produktów rolnych 

(zaopatrzenie i zbyt), 

- przetwórstwo płodów rolnych (młyn, 

masarnia, ubojnia, gorzelnia), 

-  produkcję biopaliw (olej, gaz, etanol) 

- produkcję energii elektrycznej 

z wykorzystaniem siły wiatru 

(aeroenergetyka), 
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Próg rentowności. 

Podatki w działalności gospodarczej 

według różnych kryteriów (rodzaju, 

sposobu naliczania). 

Podatek od towarów i usług. 

-  produkcję materiałów opałowych z odpadów 

produkcyjnych (słomy, zrębków, trocin, 

traw) i roślin energetycznych, 

- działalność produkcyjną prowadzoną 

w ramach tzw. działów specjalnych 

produkcji rolniczej (pieczarki, brojlery, kury 

nioski), 

- prowadzenie warsztatów naprawczych 

i serwisowych sprzętu technicznego na 

potrzeby gospodarstw rolnych, 

- wypożyczanie maszyn, 

- usługi transportowe, 

- odbiór odpadów rolniczych, 

- usługi sprzętem rolniczym, 

- prowadzenie suszarni, 

- usługi agroturystyczne, 

- usługi doradcze i finansowe na rzecz 

gospodarstw rolniczych, 

 scharakteryzować źródła finansowania: 

własne, kredyty krajowe, pożyczki, dotacje 

UE, 

 sklasyfikować koszty produkcji ze względu na 

kryteria: 

- wpływ na rozmiary produkcji (stałe 

i zmienne), 

- sposób odnoszenia na wytworzone produkty 

( bezpośrednie i pośrednie), 

 zdefiniować pojęcie kalkulacji, rodzaje 

kalkulacji, etapy sporządzania kalkulacji, 

obliczanie jednostkowego kosztu wytworzenia 

produktu lub usługi 

 obliczyć przychody, koszty uzyskania 

przychodów i dochodów z działalności, 

 obliczyć i zinterpretować ilościowy próg 

rentowności, wielkość przychodu „w progu 
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rentowności”, 

 zdefiniować podatki według rodzaju i podatki 

według sposobu naliczania, 

 określić istotę i stawki podatku VAT, 

sporządzić dokumentację i rejestry VAT 

  obliczyć podatek należny, podatek naliczony, 

rozliczyć VAT, 

III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNO ŚCI PRODUKCYJNEJ  

Znaczenie określonej działalności 

i korzyści wynikające z jej 

prowadzenia. 

Specyfika, cechy, etapy 

prowadzenia, technologia określonej 

działalności). 

Analiza SWOT określonej 

działalności. 

Kalkulacja kosztu jednostkowego 

wytworzenia wyrobu. 

Zasady obliczania progu 

rentowności. 

Koszty określonej działalności. 

 scharakteryzować aspekty finansowe 

i społeczne prowadzenia działalności, 

 scharakteryzować cechy typowe i szczególne 

prowadzenia działalności, 

 scharakteryzować: 

- przetwórstwo płodów rolnych (młyn, 

masarnia, ubojnia, gorzelnia), 

- produkcję biopaliw (olej, gaz, etanol), 

- produkcję energii elektrycznej 

z wykorzystania siły wiatru 

(aeroenergetyka) 

- produkcję materiałów opałowych z odpadów 

produkcyjnych (słomy, zrębków, wierzby 

energetycznej, trocin, traw) 

- działalność produkcyjną prowadzoną 

w ramach tzw. działów specjalnych 

produkcji rolniczej (pieczarki, brojlery, kury 

nioski) 

 sporządzić analizę SWOT określonej 

działalności, 

 obliczyć:  koszty bezpośrednie, koszty 

pośrednie uzasadnione, techniczne koszty 

wytwarzania, koszty ogólne zarządu, 

jednostkowy koszt własny wytworzenia, koszt 

sprzedaży, jednostkowy koszt sprzedaży 

wyrobu gotowego, koszt rozpoczęcia 

działalności, koszty bieżące, 
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 pogrupować koszty działalności, 

IV.CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNO ŚCI HANDLOWEJ 

Znaczenie określonej działalności 

i korzyści wynikające z jej 

prowadzenia. 

Specyfika, cechy, fazy prowadzenia, 

technika działalności handlowej. 

Analiza SWOT określonej 

działalności. 

Zasady obliczania progu 

rentowności. 

Koszty określonej działalności. 

 scharakteryzować handel i dystrybucję 

produktów rolnych (zaopatrzenie i zbyt), 

 sporządzić analizę SWOT wybranej 

działalności, 

 obliczyć próg rentowności, 

 pogrupować koszty działalności, 

 

V. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNO ŚCI USŁUGOWEJ  

Znaczenie określonej działalności 

i korzyści wynikające z jej 

prowadzenia. 

Specyfika, cechy, etapy 

prowadzenia, technologia określonej 

działalności. 

Analiza SWOT określonej 

działalności. 

Zasady kalkulacji kosztu 

jednostkowego wytworzenia usługi. 

Zasady obliczania progu 

rentowności. 

Koszty określonej działalności. 

 scharakteryzować cechy typowe i szczególne 

przykładowych działalności usługowych: 

- prowadzenie warsztatów naprawczych 

i serwisowych sprzętu technicznego na 

potrzeby gospodarstw rolnych, 

- wypożyczalnie maszyn, 

- usługi transportowe, 

- odbiór odpadów rolniczych, 

- usługi sprzętem rolniczym, 

- prowadzenie suszarni, 

- usługi agroturystyczne, 

- usługi doradcze i finansowe na rzecz 

gospodarstw rolniczych, 

 sporządzić analizę SWOT wybranej 

działalności, 

 skalkulować jednostkowy koszt wykonania 

usługi, 

 pogrupować koszty działalności, 

VI. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  

Zasady dokumentacji działalności 

gospodarczej. 

 scharakteryzować klasyfikację dokumentów 

według wybranych kryteriów, 
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Formy opodatkowania działalności 

gospodarczej. 

Rejestracja działalności 

gospodarczej. 

Karta podatkowa. 

Ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych. 

Ewidencja przychodów. 

Zasady ogólne rozliczania z podatku 

dochodowego. 

Zasady obliczania podatku 

dochodowego z działalności 

gospodarczej. 

Podatkowa księga przychodów 

i rozchodów oraz ewidencje 

dodatkowe prowadzone przy KPiR. 

Ewidencja wynagrodzeń. 

Rozrachunki z ZUS. 

Ewidencja środków trwałych oraz 

wyposażenia. 

Ewidencja wybranych dokumentów 

w KPiR. 

Inwentaryzacja. 

Zasady obliczania kosztów 

przychodów, dochodu, zaliczki na 

podatek dochodowy przy 

prowadzeniu działalności. 

Rozliczenie roczne z podatku 

dochodowego przy prowadzeniu 

działalności. 

Sporządzenie rejestru zakupu VAT. 

Sporządzenie rejestru sprzedaży 

VAT. 

Sporządzenie deklaracji 

rozliczeniowej VAT. 

 wyjaśnić zasady sporządzania oraz 

przechowywania dokumentów, 

 scharakteryzować formy opodatkowania 

działalności gospodarczej i określić, odpowiednią 

do rodzaju prowadzonej działalności, 

 sporządzić wniosek rejestracyjny działalności 

EDG-1, 

 scharakteryzować zasady opodatkowania i rodzaje 

działalności opodatkowanych kartą podatkową, 

 sporządzić informację PIT-16, 

 scharakteryzować rodzaje działalności i zasady 

prowadzenia ewidencji podstawowej i 

uzupełniającej, 

 sporządzić rozliczenie roczne odprowadzonych 

zaliczek PIT-28, 

 prowadzić zapisy w księdze przychodów i 

rozchodów, 

 scharakteryzować rodzaje działalności 

opodatkowanej na zasadach ogólnych, 

 wyjaśnić zasady i rodzaje prowadzonych 

ewidencji, 

 obliczyć podatek dochodowy (liniowy i według 

skali progresywny) na bieżący rok, 

 scharakteryzować zawartość ewidencji i zasady 

prowadzenia ewidencji, 

 sporządzić listę płac i karty wynagrodzeń, 

 obliczyć składki ZUS, 

 sporządzić deklarację ZUS DRA zatrudnionych 

pracowników, 

 wypełnić ewidencję środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, 

 sporządzić ewidencję wyposażenia i ewidencję 

dokumentów w układzie chronologicznym, 

 scharakteryzować rodzaje inwentaryzacji, 

znaczenie inwentaryzacji, terminy prowadzenia, 
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dokumenty inwentaryzacyjne, 

 pogrupować i sumować koszty i przychody, 

 obliczyć zaliczki na podatek dochodowych, 

 określić terminy i wyjaśnić zasady rozliczania 

podatku dochodowego, 

 sporządzić PIT-36, 

 scharakteryzować grupowanie i kontrolę 

dokumentów, 

 sporządzić ewidencję w rejestrze i grupować 

dokumenty, 

 wyjaśnić zasady sporządzania deklaracji VAT-7, 

terminy rozliczania VAT, 

 obliczyć dla wybranej działalności VAT należny, 

VAT naliczony, 

 sporządzić dla wybranej działalności rozliczenie 

podatku VAT, 

 wyjaśnić dobór formy opodatkowania do rodzaju 

działalności, 

 obliczyć podatek dochodowy dla wybranej 

działalności i podatek VAT. 
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4. Wskazówki metodyczne dotycz ące realizacji programu 

 

Dział I  

Nauczyciel podczas zajęć powinien przybliżyć uczniom potrzeby i motywy 

postępowania człowieka, określić elementy analizy SWOT oraz ukształtować 

umiejętności do sprawnego działania w środowisku lokalnym i otoczeniu agrobiznesu, 

a także na lokalnym rynku pracy. Oprócz realizacji celów poznawczych należy 

ukształtować umiejętności z zakresu sfery zachowań emocjonalnych. Uczeń powinien 

umieć zachować się w różnych instytucjach i sytuacjach, zaprezentować swoje racje, 

poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych itp. Poznawanie przez uczniów nowych 

zagadnień należy poprzeć stosowaniem środków dydaktycznych np.: filmów, folderów 

itp. Uczniowie powinni opanować podstawowe pojęcia i posługiwać się nimi w różnych 

sytuacjach. 

Dział II  

Należy zwrócić uwagę na możliwości podjęcia działalności gospodarczej na 

określonym terenie oraz uświadomić uczniom możliwości osiągania dodatkowych 

dochodów z pozarolniczych źródeł. Uczniowie powinni scharakteryzować różnorodne 

formy podejmowanej działalności. Podczas zajęć uczestnik powinien ćwiczyć 

stosowanie w praktyce poszczególnych form ewidencji działalności dla celów 

podatkowych. Po skończonym etapie nauki powinien potrafić określić koszty, przychody, 

podatki i dochody z działalności oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej dla 

siebie i swojego regionu formy. Efektem zdobytych umiejętności powinno być 

opanowanie umiejętności obliczanie kosztów, przychodów i dochodów z wykorzystaniem 

aktualnych zestawów danych. 

Dział III 

Uczniowie powinni opanować umiejętność posługiwania się podstawowymi 

pojęciami z zakresu działalności produkcyjnej. Wskazane jest, aby podczas zajęć 

uczniowie odbyli wycieczkę dydaktyczną do dobrze prosperującego przedsiębiorstwa 

działającego w regionie oraz trenowali praktyczne obliczanie efektywności prowadzonej 

działalności. 
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Dział IV 

Uczniowie powinni opanować umiejętność posługiwania się podstawowymi 

pojęciami z zakresu działalności usługowej oraz charakteryzowania jej specyfiki. 

Wskazane jest, aby podczas zajęć uczniowie odbyli wycieczkę dydaktyczną do dobrze 

prosperującego przedsiębiorstwa usługowego działającego w regionie oraz trenowali 

praktyczne obliczanie efektywności prowadzonej działalności. 

Dział V  

Uczniowie powinni opanować umiejętności pozwalające na rozpoczęcie 

działalności handlowej. Uczestnicy szkolenia powinni zrozumieć specyfikę terenów 

wiejskich, na których planują rozpocząć działalność. Powinni również podczas zajęć 

prowadzonych metodami aktywizującymi określić szanse i zagrożenia wybranej 

działalności oraz obliczyć efekty ekonomiczne. 

Dział VI 

Nauczyciel bazując na zdobytych umiejętnościach uczniów powinien 

ukierunkować ich na prowadzenie poszczególnych ewidencji dla celów podatkowych, 

ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń stosowanych w różnych formach 

opodatkowania. Podczas realizacji zaplanowanej tematyki zalecane są szczególnie  

metody: projektów i ćwiczeń. 

Uwagi ogólne 

W pracy przydatne są wszystkie metody zmuszające uczniów do samodzielnego 

myślenia oraz te preferujące pracę w grupach. Dla atrakcyjnego opanowania zestawu 

pojęć i definicji można wykorzystać grę dydaktyczną. Cele kształcenia w zakresie 

umiejętności będą osiągane  w pracy grupowej na ustalonym przykładzie działalności,  

a także podczas prezentacji poszczególnych projektów. Zarówno w pracy grupowej 

podczas opracowywania  projektów oraz prezentacji będą kształtowane i prezentowane 

pożądane postawy. W czasie realizacji proponowanych treści niezbędny jest bliski 

kontakt z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, stowarzyszeniami 

działającymi w terenie, które wspierają lokalną aktywność. Uczący powinien 

dysponować obszernym zestawem ćwiczeń. Uczniowie powinni opanować umiejętności 

warunkujące korzystanie z pomocy różnych jednostek zajmujących się pozyskiwaniem 

środków pomocy UE. 
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Uwagi dotycz ące kształcenia kursowego 

Jeżeli program będzie wykorzystywany do organizowania kształcenia kursowego to 

należy stosować  metody odpowiednie do pracy z dorosłymi, wśród których powinny 

również dominować metody aktywizujące. Osoby dorosłe trudniej zmotywować do 

aktywności. Należy tak zaplanować zajęcia, aby umożliwić najlepsze wykorzystanie 

wykładów. Podczas ich wygłaszania należy stosować prezentacje multimedialne, 

pokazywać fragmenty filmów, demonstrować naturalne formularze dokumentów, 

analizować schematy poglądowe. Taki sposób prezentacji treści pozwoli na 

komunikowanie się z odbiorcami z wykorzystaniem różnych kanałów sensorycznych, co 

wpływa na podwyższenie skuteczności edukacji i zwiększenie stopnia zapamiętywania 

przekazywanych informacji. 
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5. Propozycje metod sprawdzania i oceny osi ągni ęć edukacyjnych 
ucznia 

 

Podczas realizacji zajęć w edukacji szkolnej, należy oceniać zgodnie z przyjętym 

w szkole przedmiotowym systemem oceniania dla przedmiotów zawodowych. 

Warunkiem koniecznym jest poinformowanie uczniów o wymaganiach programowych. 

Wymagania te można opracować, wykorzystując zaproponowane cele szczegółowe. 

Staną się one wymaganiem programowym, jeżeli zostaną wzbogacone o kryterium 

wykonalności. 

Do tak skonstruowanych wymagań wskazane jest zaprojektowanie kilku narzędzi 

pomiaru dydaktycznego w postaci testów sprawdzających wiedzę i umiejętności. Aby 

skutecznie sprawdzić poziom opanowanych umiejętności, w projektowanych zadaniach 

należy zastosować jako materiał do wnioskowania i podejmowania decyzji tabele, 

fotografie, schematy, szablony,  druki i formularze itp. Podczas prowadzonej ewaluacji 

wskazane jest wykorzystywanie list kontrolnych do prowadzenia samooceny przez 

uczniów. 

Na podsumowanie możliwe jest zorganizowanie pisemnej formy sprawdzającej 

zorganizowanej w postaci zbliżonej do zewnętrznego egzaminu zawodowego – części 

praktycznej. W trakcie nauki uczniowie będą zapoznani z zasadami rozpoczynania 

działalności oraz z kryteriami oceniania egzaminu zawodowego w części praktycznej. 

 

Uwagi dotyczące kształcenia kursowego 

 

W czasie trwania kursu proponuje się opracować dla każdego z uczestników listę 

kontrolną opanowanej wiedzy i umiejętności, która pozwoli kierunkowo monitorować 

postępy w tym zakresie. 

Na podsumowanie, w tej formie kształcenia, możliwe jest zorganizowanie 

pisemnego egzaminu końcowego sprawdzającego opanowaną wiedzę i umiejętności, 

podobnego jak w przypadku edukacji szkolnej.  
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