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WERYFIKUJEMY!
Pomagamy uczniom w zweryfikowaniu

ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
 

POMAGAMY!
Pokazujemy uczniom specyfikę ich

wymarzonych zawodów!

WSPÓŁPRACUJEMY!
Włączamy dorosłych i środowisko biznesu

w edukację młodzieży!

KIERUJEMY!
Pomagamy pozyskać informacje o

wymaganym wykształceniu,
umiejętnościach czy predyspozycjach

niezbędnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku!

PROMUJEMY!
Promujemy przedsiębiorcze postawy

wśród młodzieży

ZNAMY RYNEK!
Uświadamiamy młodym ludziom 

konieczność dostosowywania się do 
zmieniających się warunków na rynku 

pracy.

CELE PROGRAMU
korzyści dla uczniów



679 400
WZIĘŁO UDZIAŁ WE WSZYSTKICH EDYCJACH 
PROGRAMU DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FAKTY I LICZBY

UCZNIÓW

PONAD



KROK 1. 
Powołanie szkolnego 

koordynatora programu i 
uzyskanie zgody 
dyrektora szkoły

 

PROGRAM KROK PO KROKU

KROK 2. 
Zgłoszenie szkoły 

do programu
 

KROK 3. 
Zaznajomienie uczestników 

z ideą 
Dnia przedsiębiorczości

 

KROK 4. 
Pozyskanie i zarejestrowanie 

firm i instytucji biorących 
udział w programie

 
 

KROK 5. 
Przeprowadzenie Dnia

przedsiębiorczości
 
 
 

KROK 6. 
Podsumowanie działań 

w programie
 



UCZEŃ W FIRMIE LUB INSTYTUCJI

Uczeń stawia się w firmie/instytucji o 
ustalonej porze. Zapoznaje się z 
działalnością firmy, a następnie 
przechodzi z wolontariuszem na 
stanowisko pracy.

 
 

Praktyki na stanowisku pracy trwają 3-5 
godzin. W tym czasie wolontariusz zapoznaje 
ucznia z zakresem swoich obowiązków, 
genezą jego wyboru, opisuje własną ścieżkę 
zawodową.

Uczeń i wolontariusz aktywnie 
współpracują na stanowisku pracy; 
uczniowi powierzane są proste 
zadania związane 
z wykonywanym przez wolontariusza 
zawodem.

Uczeń i wolontariusz podsumowują 
współpracę i wspólnie wypełniają Kartę 
ucznia.



 
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, po konsultacji
z przedstawicielami szkół, firm i instytucji udostępniamy
możliwość realizacji programu Dzień przedsiębiorczości 
w formie e-wizyt.
Szczegóły związane z realizacją programu w formie 
e-wizyt znajdują się w zakładce SZKOŁA: E-wizyty na
stronie programu.

E-WIZYTY



Materiały
dydaktyczne

Materiały
informacyjne

Prezentacja

MATERIAŁY DO POBRANIA 
Z PLATFORMY INTERNETOWEJ 

PROGRAMU:
 
 

wprowadzenie do 
programu

 
 

niezbędne do właściwego 
przeprowadzenia Dnia 

przedsiębiorczości w szkole
 

wprowadzające do zajęć
 i podsumowujące Dzień 

przedsiębiorczości
 



INFORMATORY PLAKATY KARTA UCZNIA

MATERIAŁY PRZESŁANE PRZEZ 
ORGANIZATORA:

potwierdza uczestnictwo 
uczniów w projekcie

 

promujące program w szkole, 
firmie/instytucji i lokalnej 

społeczności

dla wolontariuszy



GALA DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy, 

a najaktywniejsze szkoły, firmy i instytucje  – pamiątkowe  statuetki. 



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
UDZIAŁ W PROGRAMIE?

UCZEŃ:

Uświadomi sobie związek między 
wykształceniem, a karierą 

zawodową.
 

Znajdzie pomoc w 
podejmowaniu trafnych decyzji 

w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej.

 
 

Ma możliwość porównania 
swojego wyobrażenia o danym 

zawodzie, stanowisku pracy
 z rzeczywistością.

 
 
 

Zapozna się z organizacją
 i zarządzaniem firmą.

 

Pozna wymagania stawiane 
pracownikom na różnych 

stanowiskach w danej branży.
 

Przekona się o znaczeniu relacji 
interpersonalnych dla dobrego 

funkcjonowania w miejscu pracy.
 

Zapozna się z zagadnieniami 
etyki w biznesie oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu.
 



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
UDZIAŁ W PROGRAMIE?

SZKOŁA:

Otrzymuje narzędzie do 
motywowania uczniów oraz do 

większego zainteresowania nauką
 

Otrzymuje możliwość na pełniejsze 
niż w warunkach szkolnych 
przygotowanie uczniów do 

podejmowania decyzji edukacyjnych i 
zawodowych

 

Zyskuje partnerów w dobrym 
przygotowaniu uczniów do wejścia 

 na rynek pracy i w atrakcyjny sposób 
realizuje zadania z zakresu doradztwa 

zawodowego
 
 



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
UDZIAŁ W PROGRAMIE?

NAUCZYCIEL:

Poznaje i analizuje różnorodne
 sytuacje związane z wyborem 

 i weryfikacją dalszej drogi
 edukacyjnej i zawodowej uczniów

 

Otrzymuje gotowe materiały do 
prowadzenia atrakcyjnych zajęć 

 z zakresu doradztwa zawodowego
 

Wspiera uczniów w podejmowaniu 
trafnych decyzji w planowaniu dalszej 

drogi edukacyjnej i zawodowej
 



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
UDZIAŁ W PROGRAMIE?

FIRMA/INSTYTUCJA

Zdobywa uznanie
 dla swoich osiągnięć

 

Buduje dobre relacje z lokalną 
społecznością

 

Poznaje i pozyskuje 
potencjalnych pracowników 

i partnerów  w biznesie
 

Pomaga młodym ludziom w podjęciu 
trafnej decyzji, dotyczącej ich dalszej 

drogi edukacyjnej i zawodowej
 

Wspiera szkołę w kształtowaniu 
przedsiębiorczych postaw uczniów

 



,,Uważam, że Dzień przedsiębiorczości to świetne przedsięwzięcie, ponieważ 
informacje o zawodzie, jaki sobie wymarzyłam – pracy konserwatora sztuki – są 
dość trudno dostępne dla osób z zewnątrz. Zorganizowanie w takim miejscu 
praktyk, szczególnie tak wcześnie – 
w drugiej klasie liceum – jest na własną rękę praktycznie niemożliwe. Bardzo 
ważna zatem jest dla mnie taka inicjatywa jak Dzień przedsiębiorczości, bo 
pozwala mi samej tego spróbować i sięgnąć 
 po potrzebne informacje do źródła. "

Maria Chmielowska, I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

UCZNIOWIE O DNIU
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI



,,W ramach Dnia przedsiębiorczości wybrałam się na staż do przedszkola. Na 
początku dzieci wstydziły się i były niepewne, jednak wystarczyło niewiele czasu, 
by zdobyć ich zaufanie.
To, że odbyłam tę praktykę, utwierdziło mnie w przekonaniu
o mojej przyszłej drodze zawodowej. Teraz wiem, że na pewno chcę wykonywać 
zawód nauczycielki w przedszkolu."

Angelika Zarecka, Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

UCZNIOWIE O DNIU
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI



FUNDACJA 
MŁODZIEŻOWEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Bielawska 6 lok. 20

02-511 Warszawa
www.junior.org.pl

KOORDYNATOR 
PROJEKTU

PAULINA KRAJEWSKA
paulina.krajewska@junior.org.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


