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W listopadzie w Polsce, podobnie jak w 160 krajach świata, zorganizowany zostanie Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości. Będzie to największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród 

młodych ludzi. Miliony osób wezmą udział w projektach zorganizowanych w setkach miast całego świata.  

Jednym z ważnych wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest program Otwarta firma organizowany 

przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI OPRACOWANO DWA MODUŁY: 

 dla uczniów klas I–III – Poznajemy zawody w miejscu pracy, 

 dla uczniów klas IV–VI – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy. 

W czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Państwa dzieci z młodszych klas odwiedzą firmy i instytucje w celu 

poznania różnych zawodów, a dzieci z klas starszych zapoznają się ze specyfiką wykonywanych tam zawodów, ocenią 

swoje predyspozycje i podejmą próbę zaplanowania swojej kariery edukacyjnej i zawodowej. Stworzy to też 

możliwość przybliżenia im przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej.  

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 przedsiębiorstwem. 

Dzięki takiemu pośrednictwu, ciekawej prezentacji zawodu, dzieci poczują wsparcie i podniosą poziom swoich 

aspiracji w dążeniu do sukcesu edukacyjnego i zawodowego teraz i w życiu dorosłym. 

Państwa pomoc w zorganizowaniu wycieczki do firmy bądź instytucji może się okazać niezwykle cenna i skuteczna. 

WYCIECZKA DO FIRMY BĄDŹ INSTYTUCJI TO OKAZJA DO:  

 poznania przez uczniów przedsiębiorstw funkcjonujących w pobliżu szkoły i wykonywanych w nich zawodów 

 wzbogacenia słownictwa uczniów związanego z pracą w danej firmie bądź instytucji oraz atrybutami zawodów     

   tam wykonywanych, 

 kształtowania postawy poszanowania każdej pracy i jej wytworów, 

 pomocy uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotowaniu do dalszej edukacji, 

 kształtowania postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów, takich jak:  

  szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość czy podejmowanie inicjatyw, 

 kształtowania pozytywnego stosunku uczniów do nauki oraz rozwijania ich ciekawości poznawczej  

  dotyczącej otaczającego świata, 

 rozwijania poczucia przynależności do środowiska lokalnego. 

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz aktywnego udziału w programie. 
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