
 
 

 

Program Otwarta firma w firmie bądź instytucji 
Pracownik–przedsiębiorca–przedsiębiorstwo (dla uczniów gimnazjum) 

 
1. W firmie bądź instytucji wyznacza się wolontariusza, który współpracuje  
z nauczycielem przy realizacji programu i pomaga mu zorganizować dwugodzinną  
wycieczkę dla uczniów do tej firmy bądź instytucji lub bierze udział w spotkaniu 
z uczniami w szkole. 
 
2. Wolontariuszem może być każdy pracownik, któremu zależy na kształtowaniu  
pozytywnego wizerunku firmy bądź instytucji i potrafi nawiązać kontakt z uczniami. 
 
3. Po uzyskaniu zgody dyrektora bądź prezesa wolontariusz zgłasza przedsiębiorstwo  
do udziału w programie. 
 
4. Zgłoszenia firmy bądź instytucji można dokonać w dwojaki sposób: 
 

 samodzielnie przez wolontariusza na stronie internetowej programu: 
http://www.otwarta-firma.junior.org.pl – oferta w takim przypadku będzie dostępna 
dla wszystkich szkół uczestniczących w programie, 

 za pośrednictwem szkoły, która nawiąże kontakt z firmą bądź instytucją – w takim 
przypadku oferta będzie dotyczyła tylko tej jednej szkoły i nie będzie dostępna dla 
innych. 

 
5. Po zaakceptowaniu zgłoszenia firmy bądź instytucji przez koordynatora programu 
wolontariusz, po zalogowaniu na platformie, otrzymuje dostęp do materiałów 
informacyjnych. 
 
6. Wolontariusz ustala z nauczycielem szczegóły dotyczące wycieczki bądź spotkania: 
 

 datę, godzinę i czas trwania,  
 liczbę uczestników, tematykę spotkania,  
 wyposażenie pomieszczenia na spotkanie. 

 
7. Podczas wycieczki wolontariusz dokonuje prezentacji firmy bądź instytucji i przedstawia 
specyfikę wykonywanych tam zawodów wraz z zarysem przebiegu kariery edukacyjnej  
oraz opisem wymagań i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na 
prezentowanym stanowisku bądź w danym zawodzie. 
 
8. Spotkanie z uczniami w szkole dotyczy jednego z następujących obszarów tematycznych: 
 

 Jak działa przedsiębiorstwo? 
 Przedsiębiorstwo a rynek 
 Pracownik i pracodawca 
 Etyka w życiu gospodarczym 

                                                                                 
     OTWARTA FIRMA                                                        

http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/


 
 

9. W listopadzie w czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbywa się wycieczka do 
firmy bądź instytucji, podczas której wolontariusz jako gospodarz czuwa nad właściwym 
przebiegiem wycieczki bądź uczestniczy w spotkaniu z uczniami w szkole. 
 
10. Po wycieczce wolontariusz może wziąć udział w podsumowaniu pobytu w firmie bądź 
instytucji, polegającym na przedstawieniu prac uczniów na forum szkoły czy na spotkaniu z 
rodzicami. 

 


