
 
 

 

Program Otwarta firma 

Pracownik–przedsiębiorca–przedsiębiorstwo 
 
Szanowni Państwo! 
Zachęcamy do wspierania szkoły w realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
(Global Entrepreneurship Week). To największe na świecie wydarzenie mające na celu 
promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, w którym uczestniczy 160 krajów świata, 
w tym Polska. 
Zapraszamy do włączenia się w listopadzie w realizację tego ogólnoświatowego 
przedsięwzięcia. Państwa dzieci będą uczestniczyły w wycieczce do wybranej firmy 
bądź instytucji lub w spotkaniu z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji – 
w ramach godzin z wychowawcą, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego bądź przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie. 
 
Dla uczniów klas VII-VIII proponujemy moduł Pracownik–przedsiębiorca–przedsiębiorstwo. 
 
W czasie wycieczek bądź spotkań z wolontariuszami uczniowie zapoznają się ze specyfiką 
działalności przedsiębiorstwa, z głównymi elementami działań marketingowych, z prawami                   
i obowiązkami pracownika, z zasadami etycznymi, którymi powinni się kierować pracownicy     
i pracodawcy, a także z możliwościami zatrudnienia, co pozwoli im lepiej zaplanować dalszą 
edukację (w tym wybór szkoły ponadpodstawowej). 
 
Jeżeli jesteście Państwo czynnymi zawodowo pracownikami firmy bądź instytucji 
funkcjonującej w okolicy szkoły, zachęcamy do zaangażowania się w pomoc przy nawiązaniu 
współpracy między szkołą a Państwa firmą bądź instytucją. Dzięki takiemu pośrednictwu,                     
a być może także ciekawej prezentacji swojej firmy bądź instytucji, dzieci poczują wsparcie                   
i podniosą poziom swoich aspiracji w dążeniu do sukcesu edukacyjnego i zawodowego teraz              
i w życiu dorosłym. 
 
Warto wspierać program Otwarta firma, ponieważ Państwa dziecko po jego realizacji: 

 będzie znało specyfikę działalności firm bądź instytucji w pobliżu miejsca 
zamieszkania, 

 zweryfikuje swoje wyobrażenia na temat zawodów wykonywanych w pobliżu miejsca 
zamieszkania,  

 będzie znało rynek pracy najbliższej okolicy, 

 uzyska wsparcie w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

 łatwiej podejmie decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej 

 będzie uczestniczyło w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących 
przedsiębiorcze postawy. 

 
Szkoła natomiast skuteczniej zrealizuje zadania w zakresie planowania kariery zawodowej 
uczniów. 

 
Zapraszamy Państwa do współpracy oraz aktywnego udziału w programie. 
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