Firmy i instytucje mogą zgłaszać się do programu przez stronę internetową

WWW.OTWARTA-FIRMA.JUNIOR.ORG.PL

WWW.OTWARTA-FIRMA.JUNIOR.ORG.PL

12-18 LISTOPADA 2018

FIRMA BĄDŹ INSTYTUCJA
Uczestnictwo w programie firm b¹dź instytucji polega na wspó³pracy ze szko³ami
przy organizowaniu dla uczniów oko³o dwugodzinnych wizyt w przedsiêbiorstwach
lub spotkañ wolontariuszy (przedstawicieli firmy b¹dź instytucji) z uczniami w szkole. W wycieczkach uczestnicz¹ uczniowie szkó³ podstawowych oraz gimnazjum,
natomiast spotkania z wolontariuszami odbywaj¹ siê w gimnazjach i szko³ach
ponadgimnazjalnych.

Ide¹ programu jest wspieranie przedsiêbiorczych postaw i inicjatyw m³odzie¿y
przez stworzenie mo¿liwości bezpośrednich kontaktów z przedsiêbiorcami.
M³odzi ludzie chêtnie ucz¹ siê od praktyków!
Firma b¹dź instytucja mo¿e zg³osiæ chêæ udzia³u w programie w dwojaki sposób:

poprzez rejestracjê na stronie internetowej – wtedy jej oferta bêdzie dostêpna
dla wszystkich szkó³ uczestnicz¹cych w programie;
za pośrednictwem szko³y, z któr¹ wspó³pracuje – wtedy jej oferta dotyczyæ
bêdzie tylko tej jednej szko³y, inni uczestnicy nie bêd¹ mieli do niej dostêpu.

TO PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– NAJWIĘKSZEGO NA ŚWIECIE WYDARZENIA
PROMUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ na stronie internetowej programu:

WWW.OTWARTA-FIRMA.JUNIOR.ORG.PL
Uczestnicz¹c w programie, firma b¹dź instytucja:
nawi¹zuje nowe kontakty w środowisku lokalnym,
promuje siebie i swoje produkty,
poznaje potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie,
wspiera szko³ê w rozwijaniu ciekawości poznawczej uczniów dotycz¹cej
otaczaj¹cego świata,
pomaga m³odzie¿y w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

KONTAKT: ANDRZEJ PIERCHAŁA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TEL. 502 144 458, E-MAIL: ANDRZEJ.PIERCHALA@JUNIOR.ORG.PL

HONOROWY PATRONAT
MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

PARTNERZY:

TERMINARZ PROGRAMU OTWARTA FIRMA
LP.
1.

2.

3.

4.

DZIAŁANIE

TERMIN

Wyznaczenie wolontariusza, który bêdzie koordynowa³dzia³ania
w ramach programu. Wolontariuszem mo¿e byæ ka¿dy pracownik,
któremu zale¿y na kszta³towaniu pozytywnego wizerunku firmy
b¹dź instytucji i potrafi nawi¹zaæ kontakt z uczniami.

wrzesieñ
– październik

Zg³oszenie firmy b¹dź instytucji do udzia³u w programie:
 samodzielnie przez wolontariusza-koordynatora na platformie
internetowej www.otwarta-firma.junior.org.pl
 za pośrednictwem szko³y, która nawi¹¿e kontakt z firm¹ b¹dź
instytucj¹.

wrzesieñ
– listopad

Uzyskanie dostêpu do materia³ów informacyjnych na stronie
internetowej programu. Mo¿liwośæ sk³adania oferty szko³om
– uczestnikom programu (wycieczki oraz spotkania z wolontariuszem).

Uzgodnienia ze szko³¹:
 nawi¹zanie kontaktu ze szkolnym koordynatorem,
 ustalenie szczegó³ów wycieczki b¹dź spotkania w szkole:
 daty, godziny i czasu trwania,
 tematyki spotkania,
 wyposa¿enia pomieszczenia na spotkanie,
 liczby uczestników.

po akceptacji
zg³oszenia szko³y
przez
koordynatora
programu

październik

5.

Wycieczki b¹dź spotkania zgodnie z procedurami przyjêtymi w szkole.

12– 18
listopada

6.

Podsumowanie z uczniami udzia³u w programie.

listopad

Tu wpisz swoje dane do logowania na stronie internetowej programu:
Login:

Has³o:

UWAGI

TEMATYKA WYCIECZEK I SPOTKAÑ W SZKOLE
Szko³a podstawowa – klasy I–III
Poznajemy zawody w miejscu pracy

Szko³a ponadgimnazjalna
Biznes przy tablicy:
W³asna firma
Szko³a podstawowa – klasy IV–VI
Pracownik i pracodawca
Poznajemy przedsiêbiorstwa w naszej okolicy Konsument
Finanse
Szko³a podstawowa – klasy VII–VIII
Marketing firmy
Etyczny biznes
oraz klasa III gimnazjum
Pracownik–pracodawca–przedsiêbiorstwo:
Jak dzia³a przedsiêbiorstwo?
Przedsiêbiorstwo a rynek
Pracownik i pracodawca
Etyka w ¿yciu gospodarczym

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD,
JAK ROZMAWIAÆ Z UCZNIAMI
Anga¿uj uczniów w czasie spotkania.
U¿ywaj jêzyka zrozumia³ego dla uczniów, ale nie upraszczaj.
Unikaj formy wyk³adu, zadawaj pytania.
Upewniaj siê, czy rozumiej¹, o czym mówisz.
Nie krytykuj, naprowadzaj na w³aściw¹ odpowiedź, chwal dobre odpowiedzi.
Podczas przydzielania zadañ udzielaj wyraźnych instrukcji.
Opowiedz o w³asnych doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych.
Wplataj anegdoty, u¿ywaj przyk³adów z realnego ¿ycia.
Pomyśl o kilku pytaniach konkursowych, miniquizach.
Pomyśl o zabraniu gad¿etów firmowych – nawet symboliczne nagrody podnosz¹
atrakcyjnośæ spotkania.
¯yjemy w kulturze audiowizualnej – pamiêtaj o filmikach, animacjach, grafice.

SZKO£A PODSTAWOWA KLASY I–VI

WWW.OTWARTA-FIRMA.JUNIOR.ORG.PL

12-18 LISTOPADA 2018

Realizacja programu polega na zorganizowaniu
dla uczniów oko³o dwugodzinnej wizyty w firmie b¹dź instytucji
funkcjonuj¹cej w najbli¿szej okolicy szko³y.
Program mo¿e realizowaæ ka¿dy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu.
Zg³aszaj¹c siê do udzia³u w programie Otwarta firma, nauczyciel otrzymuje
gotowy pomys³ na wzbogacenie tradycyjnej lekcji, pozwalaj¹cy na realizacjê
w atrakcyjnej formie zadañ szko³y wynikaj¹cych z treści nauczania zawartych
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej programu.
Organizuj¹c wizytê w ramach programu, nauczyciel:

przekazuje w atrakcyjnej formie treści nauczania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego,
zapoznaje uczniów z przedsiêbiorstwami funkcjonuj¹cymi w pobli¿u
szko³y i wykonywanymi w nich zawodami,
wzbogaca s³ownictwo uczniów zwi¹zane z prac¹ w danej firmie b¹dź
instytucji oraz atrybutami zawodów tam wykonywanych,
uczy poszanowania ka¿dej pracy i jej wytworów,
pomaga uczniom w odkrywaniu ich zainteresowañ i przygotowuje
do dalszej edukacji,
kszta³tuje u uczniów postawy sprzyjaj¹ce ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i spo³ecznemu, takie jak: szacunek dla innych ludzi,
ciekawośæ poznawcza, przedsiêbiorczośæ czy podejmowanie inicjatyw,
kszta³tuje pozytywny stosunek uczniów do nauki oraz rozwija ich
ciekawośæ poznawcz¹ dotycz¹c¹ otaczaj¹cego świata,
rozwija w uczniach poczucie przynale¿ności do środowiska lokalnego.

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE OTWARTA FIRMA
– POZNAJEMY ZAWODY W MIEJSCU PRACY • POZNAJEMY
PRZEDSIĘBIORSTWA W NASZEJ OKOLICY,
SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ŚWIATOWYM TYGODNIU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE
WYDARZENIU PROMUJĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WŚRÓD MŁODYCH LUDZI.

HONOROWY PATRONAT
MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Udzia³ i zaanga¿owanie w realizacjê programu bêd¹ potwierdzone certyfikatem dla nauczyciela, szko³y oraz firm i instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹.

KONTAKT: ANDRZEJ PIERCHAŁA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TEL. 502 144 458, E-MAIL: ANDRZEJ.PIERCHALA@JUNIOR.ORG.PL

PARTNERZY:

TERMINARZ PROGRAMU OTWARTA FIRMA
LP.

DZIAŁANIE

TERMIN
wrzesieñ
– październik

1.

Uzyskanie zgody dyrektora szko³y na udzia³w programie.

2.

Zg³oszenie szko³y na stronie internetowej
www.otwarta-firma.junior.org.pl
 wype³nienie i wys³anie Formularza rejestracyjnego, dostêpnego
na platformie,
 pobranie, podpisanie, opieczêtowanie Formularza zg³oszenia szko³y
i wys³anie go do koordynatora programu faksem b¹dź e-mailem.
Przekazanie wszystkim nauczycielom w szkole loginu i has³a dostêpu
do panelu szko³y na stronie internetowej – ka¿dy nauczyciel uzyskuje dostêp
do materia³ów dydaktycznych i mo¿e zapisywaæ informacje o realizacji
programu (o wycieczce).

4.

Zapoznanie rodziców z ide¹ i planowanym sposobem realizacji programu
w szkole.

wrzesieñ
– październik

5.

Uzgodnienia z firm¹/instytucj¹/wolontariuszem:
 nawi¹zanie kontaktu z wolontariuszem – przedstawicielem firmy b¹dź
instytucji,
 przekazanie wolontariuszowi informacji na temat celu i zasad udzia³u
w programie,
 ustalenie szczegó³ów wycieczki:
 daty, godziny i czasu trwania,
 liczby uczestników.

październik

po akceptacji
zg³oszenia szko³y
przez koordynatora
programu

12– 18
listopada
najpóźniej
do 6 grudnia

6.

Wycieczka zgodnie z procedurami przyjêtymi w szkole.

7.

Zapisanie w panelu szko³y na stronie internetowej informacji o wycieczce.

8.

Wydrukowanie i wrêczenie wolontariuszowi certyfikatu potwierdzaj¹cego udzia³
firmy b¹dź instytucji w programie. Certyfikat bêdzie do pobrania
na stronie internetowej po zapisaniu informacji o wycieczce.

listopad

Omówienie i podsumowanie z uczniami udzia³u w programie.

listopad

Pobranie z platformy internetowej certyfikatów dla nauczyciela i szko³y,
potwierdzaj¹cych udzia³w programie. Certyfikaty bêd¹ do pobrania po zapisaniu
informacji o wycieczce.

listopad

10.

Tu wpisz swoje dane do logowania na stronie internetowej programu:
Login:

Has³o:

UWAGI

Nowa podstawa programowa kszta³cenia ogólnego w szkole podstawowej wskazuje
wśród g³ównych celów kszta³cenia wspieranie ucznia w rozpoznawaniu w³asnych
predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. Wskazuje równie¿, w jaki zasób
wiadomości wyposa¿yæ ucznia oraz jakie kszta³towaæ umiejêtności, które pozwalaj¹
w sposób bardziej dojrza³y i uporz¹dkowany zrozumieæ świat. Program Otwarta
firma pozwala w efektywny i atrakcyjny sposób zrealizowaæ te cele.

wrzesieñ
– listopad

3.

9.

PROGRAM A PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Realizacja
programu

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego
dla klas I–III oraz IV–VI szkół podstawowych
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego,
Dz.U. z 2018 r., poz. 1675).
Uczeń:

Przygotowanie
do wycieczki

• 2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym
i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy
w wybranych zawodach (I– III),
• 4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić (I– III),
• 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe (IV– VI),
• 2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka (IV– VI),

Udzia³
w wycieczce

• 2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym
i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy
w wybranych zawodach (I– III),
• 2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka
na wybranych przykładach (I– III),
• 2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt
otoczenia, w którym funkcjonuje (I– III),
• 2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów
charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki
ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach (IV– VI),

Podsumowanie
wycieczki

• 3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych
umiejętności (I– III),
• 2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego
zawodu (I– III),
• 4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych (IV– VI).

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII–VIII
ORAZ KLASA III GIMNAZJUM

Realizacja programu polega na zorganizowaniu dla uczniów oko³o dwugodzinnej wizyty
w firmie b¹dź instytucji funkcjonuj¹cej w najbli¿szej okolicy szko³y lub spotkania w szkole
z wolontariuszem – przedstawicielem firmy b¹dź instytucji. Podczas wizyty lub spotkania
uczniowie zapoznaj¹ siê ze specyfik¹ dzia³alności danej firmy b¹dź instytucji, z g³ównymi
elementami dzia³añ marketingowych, prawami i obowi¹zkami pracowników, zasadami
etycznymi, którymi powinni siê kierowaæ pracownicy i pracodawcy, a tak¿e z mo¿liwościami zatrudnienia, co pozwala im lepiej zaplanowaæ dalsz¹ edukacjê, w tym wybór szko³y
ponadpodstawowej.
Program mo¿e realizowaæ ka¿dy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu.
Zg³aszaj¹c siê do udzia³u w programie Otwarta firma – Pracownik–przedsiêbiorca–
–przedsiêbiorstwo, nauczyciel otrzymuje gotowy pomys³ na wzbogacenie tradycyjnej
lekcji, pozwalaj¹cy na realizacjê w atrakcyjnej formie zadañ szko³y wynikaj¹cych z treści
nauczania zawartych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla klas VII–VIII
szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na
stronie internetowej programu.
Organizuj¹c wizytê b¹dź spotkanie z wolontariuszem
w ramach programu, nauczyciel:
przekazuje w atrakcyjnej formie treści nauczania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego,
zapoznaje uczniów ze specyfik¹ zawodów wykonywanych w pobli¿u miejsca zamieszkania,
umo¿liwiaj¹c jednocześnie weryfikacjê wyobra¿eñ uczniów na ich temat,
ukazuje role i zadania pracowników i pracodawców w funkcjonowaniu firmy b¹dź instytucji,
uczy poszanowania ka¿dej pracy i jej wytworów,
przedstawia uczniom specyfikê lokalnego rynku pracy,
przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym,
inspiruje m³odych ludzi do przedsiêbiorczych zachowañ w miejscu zamieszkania,
realizuje zadania szko³y w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy,
wspiera uczniów w planowaniu ście¿ki edukacyjnej i kariery zawodowej,
rozwija w uczniach poczucie przynale¿ności do środowiska lokalnego i pomaga im zwi¹zaæ
przysz³ośæ z rodzinn¹ miejscowości¹.

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE OTWARTA FIRMA
– PRACOWNIK–PRZEDSIĘBIORCA–PRZEDSIĘBIORSTWO,
SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ŚWIATOWYM TYGODNIU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE
WYDARZENIU PROMUJĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WŚRÓD MŁODYCH LUDZI.

HONOROWY PATRONAT
MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Udzia³ i zaanga¿owanie w realizacjê programu bêd¹ potwierdzone certyfikatem dla nauczyciela, szko³y oraz firm i instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹.

KONTAKT: ANDRZEJ PIERCHAŁA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TEL. 502 144 458, E-MAIL: ANDRZEJ.PIERCHALA@JUNIOR.ORG.PL

PARTNERZY:

TERMINARZ PROGRAMU OTWARTA FIRMA
– PRACOWNIK–PRZEDSIÊBIORCA–PRZEDSIÊBIORSTWO
LP.

DZIAŁANIE

TERMIN
wrzesieñ
– październik

1.

Uzyskanie zgody dyrektora szko³y na udzia³w programie.

2.

Zg³oszenie szko³y na stronie internetowej www.otwarta-firma.junior.org.pl
• wype³nienie i wys³anie Formularza rejestracyjnego,
• pobranie, podpisanie, opieczêtowanie Formularza zg³oszenia
szko³y i wys³anie go do koordynatora programu faksem b¹dź e-mailem.

3.

Przekazanie wszystkim nauczycielom w szkole loginu i has³a dostêpu
do panelu szko³y na stronie internetowej – ka¿dy nauczyciel uzyskuje
dostêp do materia³ów dydaktycznych i mo¿e zapisywaæ informacje
o realizacji programu (o wycieczce b¹dź spotkaniu).

wrzesieñ
– listopad
po akceptacji
zg³oszenia szko³y
przez koordynatora
programu

4.

Zapoznanie rodziców z ide¹ i planowanym sposobem realizacji
programu w szkole.

5.

Uzgodnienia z firm¹/instytucj¹/wolontariuszem:
• nawi¹zanie kontaktu z wolontariuszem – przedstawicielem
firmy b¹dź instytucji,
• przekazanie wolontariuszowi informacji na temat celu i zasad
udzia³u w programie, ustalenie szczegó³ów wycieczki b¹dź spotkania:
• daty, godziny i czasu trwania wycieczki b¹dź spotkania,
• tematyki spotkania,
• wyposa¿enia pomieszczenia na spotkanie,
• liczby uczestników wycieczki b¹dź spotkania.

październik

6.

Wycieczka b¹dź spotkanie zgodnie z procedurami przyjêtymi w szkole.

12– 18
listopada

7.

Zapisanie w panelu szko³y na stronie internetowej informacji
o wycieczce b¹dź spotkaniu.

8.

Wydrukowanie i wrêczenie wolontariuszowi certyfikatu potwierdzaj¹cego
udzia³firmy b¹dź instytucji w programie. Certyfikat bêdzie do pobrania
na stronie internetowej po zapisaniu informacji o wycieczce b¹dź spotkaniu.

listopad

Omówienie i podsumowanie z uczniami udzia³u w programie.

listopad

9.

10. Pobranie z platformy internetowej certyfikatów dla nauczyciela i szko³y,

listopad

Tu wpisz swoje dane do logowania na stronie internetowej programu:
Login:

Has³o:

Realizacjê ka¿dego z proponowanych tematów przewidziano na jedn¹ jednostkê lekcyjn¹.
Proponowana tematyka jest spójna z podstaw¹ programow¹ wiedzy o spo³eczeñstwie dla
III etapu edukacyjnego (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³ – Dz.U. z 2012 r., poz. 977) oraz tematyką z zakresu doradztwa
zawodowego dla klas VII–VIII szkół podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, Dz.U. z 2018 r., poz. 1675).

Realizacja
programu

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego
dla klas VII–VIII szkół podstawowych (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie doradztwa zawodowego,
Dz.U. z 2018 r., poz. 1675).
Uczeń:

Przygotowanie
do wycieczki
badź spotkania

• 1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno
-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych
osób oraz innych źródeł;

Udzia³
w wycieczce
do firmy bądź
spotkaniu
z wolontariuszem

• 2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje
wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach
oraz możliwości ich uzyskiwania;
• 2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy
i oczekiwaniami pracodawców;
• 2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,
z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

wrzesieñ
– październik

najpóźniej
do 6 grudnia

potwierdzaj¹cych udzia³w programie. Certyfikaty bêd¹ do pobrania po zapisaniu
informacji o wycieczce b¹dź spotkaniu.

UWAGI

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA DO REALIZACJI
PODCZAS WYCIECZKI BĄDŹ SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZEM

Podsumowanie
wycieczki
do firmy bądź
spotkania
z wolontariuszem

• 1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania
zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno
-zawodowej;
• 1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe
sposoby ich realizacji;
• 2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
• 4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie
lub przy wsparciu doradczym;
• 4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając
własne zasoby.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
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Realizacja programu polega na zorganizowaniu dla uczniów spotkania w szkole
z wolontariuszem – przedstawicielem firmy b¹dź instytucji. Spotkanie mo¿e stanowiæ świetn¹ okazjê do zrealizowania treści nauczania i wychowania z zakresu
podstaw przedsiêbiorczości, wiedzy o spo³eczeñstwie lub godzin do dyspozycji
wychowawcy oraz treści zwi¹zanych z przygotowaniem uczniów do świadomego
wyboru ście¿ki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.
M³odzi ludzie chêtnie ucz¹ siê od praktyków!
Program mo¿e realizowaæ ka¿dy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu.
Zg³aszaj¹c siê do udzia³u w programie Otwarta firma – Biznes przy tablicy,
nauczyciel otrzymuje gotowy pomys³ na wzbogacenie tradycyjnej lekcji, pozwalaj¹cy na realizacjê w atrakcyjnej formie zadañ szko³y wynikaj¹cych z treści
nauczania zawartych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla szkó³
ponadgimnazjalnych. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej programu.
Organizuj¹c spotkanie z wolontariuszem w ramach programu, nauczyciel:
umo¿liwia m³odzie¿y bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym,
rozwija w uczniach poczucie przynale¿ności do środowiska lokalnego i pomaga
im zwi¹zaæ przysz³ośæ z rodzinn¹ miejscowości¹,
przybli¿a podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia dzia³alności gospodarczej,
uczy poszanowania ka¿dej pracy i jej wytworów,
umo¿liwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
inspiruje m³odych ludzi do przedsiêbiorczych zachowañ w miejscu zamieszkania,
realizuje zadania szko³y w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy,
wspiera uczniów w planowaniu ście¿ki edukacyjnej i kariery zawodowej.

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE OTWARTA FIRMA
– BIZNES PRZY TABLICY, SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ
W ŚWIATOWYM TYGODNIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE WYDARZENIU PROMUJĄCYM
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODYCH LUDZI.

HONOROWY PATRONAT
MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Udzia³ i zaanga¿owanie w realizacjê programu bêd¹ potwierdzone certyfikatem
dla nauczyciela, szko³y oraz firm i instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹.

KONTAKT: ANDRZEJ PIERCHAŁA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TEL. 502 144 458, E-MAIL: ANDRZEJ.PIERCHALA@JUNIOR.ORG.PL

PARTNERZY:

TERMINARZ PROGRAMU OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY
LP.

DZIAŁANIE

TERMIN
wrzesieñ
– październik

1.

Uzyskanie zgody dyrektora szko³y na udzia³w programie.

2.

Zg³oszenie szko³y na stronie internetowej
www.otwarta-firma.junior.org.pl
 wype³nienie i wys³anie Formularza rejestracyjnego,
 pobranie, podpisanie, opieczêtowanie Formularza zg³oszenia szko³y
i wys³anie go do koordynatora programu faksem b¹dź e-mailem.

3.

UWAGI

Przekazanie wszystkim nauczycielom w szkole loginu i has³a dostêpu
do panelu szko³y na stronie internetowej – ka¿dy nauczyciel uzyskuje dostêp
do materia³ów dydaktycznych i mo¿e zapisywaæ informacje
o realizacji programu (o spotkaniach z wolontariuszami).

4.

Zapoznanie rodziców z ide¹ i planowanym sposobem realizacji programu
w szkole.

5.

Uzgodnienia z firm¹/instytucj¹/wolontariuszem:
 nawi¹zanie kontaktu z wolontariuszem – przedstawicielem firmy b¹dź
instytucji,
 przekazanie wolontariuszowi informacji na temat celu i zasad udzia³u
w programie, ustalenie szczegó³ów spotkania:
 daty, godziny i czasu trwania,
 tematyki,
 wyposa¿enia pomieszczenia na spotkanie,
 liczby uczestników.

Realizacjê ka¿dego z proponowanych tematów przewidziano na jedn¹ jednostkê lekcyjn¹.
Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej
podstaw przedsiêbiorczości (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³ – Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

wrzesieñ
– listopad

TEMATYKA SPOTKAÑ
Jaka jest rola instytucji finansowych w gospodarce?

po akceptacji
zg³oszenia szko³y
przez koordynatora
programu
wrzesieñ
– październik

Konta, lokaty, kredyty – czyli co oferuj¹ banki
Dokumenty finansowe, jakie powinna prowadziæ firma, oraz wyjaśnianie w¹tpliwości zwi¹zanych
z ich analiz¹ (bilans, rachunek wyników, przep³ywy gotówkowe)
ród³a finansowania przedsiêbiorstw oraz wyjaśnianie w¹tpliwości zwi¹zanych
z procedur¹ poszukiwania wsparcia finansowego i merytorycznego dla ma³ych i średnich
firm rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnośæ
Praktyczne przyk³ady korzystania z uprawnieñ konsumenta z tytu³u gwarancji producenta
oraz niezgodności towaru z umow¹, a tak¿e zasady sk³adania reklamacji

październik

Kto i na jakich zasadach rozstrzyga spory konsumenckie?
Jakie b³êdy najczêściej pope³niaj¹ konsumenci przy zawieraniu umowy kupna/sprzeda¿y
lub świadczenia us³ug i jak ich unikaæ?
Opis dzia³añ, jakie podejmuje firma w zakresie polityki lojalnościowej
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listopada

6.

Realizacja spotkania zgodnie z procedurami przyjêtymi w szkole.

7.

Zapisanie w panelu szko³y na stronie internetowej informacji o spotkaniu
z wolontariuszem.

8.

Wydrukowanie i wrêczenie wolontariuszowi certyfikatu potwierdzaj¹cego
udzia³firmy b¹dź instytucji w programie. Certyfikat bêdzie do pobrania
na stronie internetowej po zapisaniu informacji o wycieczce.

listopad

9.

Omówienie i podsumowanie z uczniami udzia³u w programie.

listopad

najpóźniej
do 6 grudnia

Dlaczego firma powinna badaæ rynek i jak konkretna firma takie badania prowadzi?
Dlaczego warto i jak dbaæ o dobry wizerunek firmy?
Jak zaistnieæ na rynku?
Wp³yw otoczenia na realizacjê pomys³u na biznes – na przyk³adzie w³asnej firmy
Najczêściej pope³niane b³êdy przy opracowaniu biznesplanu i jak ich unikaæ
Co decyduje o sukcesie firmy?

10. Pobranie z platformy internetowej certyfikatów dla nauczyciela i szko³y,
potwierdzaj¹cych udzia³w programie. Certyfikaty bêd¹ do pobrania
po zapisaniu informacji o spotkaniu z wolontariuszem.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA
DO REALIZACJI PODCZAS SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZEM

Jak skutecznie zarz¹dzaæ firm¹?
Jakie b³êdy s¹ najczêściej pope³niane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich unikn¹æ?

listopad

Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników
Przyczyny i skutki bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Tu wpisz swoje dane do logowania na stronie internetowej programu:
Login:

Has³o:

Dlaczego warto w biznesie postêpowaæ etycznie? – d³ugofalowe korzyści dla firmy jako
konsekwencja etycznego postêpowania
Jak biznes mo¿e dbaæ o środowisko naturalne i jak konkretna firma w praktyce realizuje dzia³ania
proekologiczne?

UWAGI

