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Materiał IO3_4: 

Lista kontrolna: cele współpracy z zagranicznymi firmami 
uczniowskimi  

Poniższa lista pomoże Ci sprecyzować cele nawiązania współpracy z fimami uczniowskimi, 
które mają swoją siedzibę za granicą. Przyjrzyj się niżej opisanym celom i zastanów się, 
które z nich byłyby najbardziej korzystne dla Waszej firmy uczniowskiej.  Zaznacz pomysły, 
które Twoim zdaniem są możliwe do zrealizowania. Omówcie następnie w zespole Wasze 
pomysły i wybierzcie te, które najbardziej się Wam podobają.  

 

Lista kontrolna. Możliwe cele współpracy z zagraniczną firmą uczniowską: 

 wymiana doświadczeń 

Wasz pomysł na firmę jest podobny do tego, który realizuje firma uczniowska w innym pań-
stwie. Interesuje Was, jak wgląda realizacja takiego pomysłu za granicą? A może zaintere-
sowała Was działalność firmy uczniowskiej, która realizuje inny pomysł? Może trafiliście na 
ciekawe produkty oferowane przez firmy uczniowskie, ale nie wiecie jak się je produkuje?  

 

 

 realizacja wspólnego projektu  

Może moglibyście realizować we współpracy z zagraniczną firmą uczniowską wspólny pro-
jekt? Przedmiotem projektu mogłoby być np. wspólne opracowanie ulotek lub strony inter-
netowej, lub materiałów reklamowych dla obu firm uczniowskich w jednym lub wielu języ-
kach.      

 

Notatki: 

Notatki: 
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 eksport Waszych produktów/usług 

Być może po przyjrzeniu się palecie produktów zagranicznej firmy uczniowskiej dostrzegli-
ście, że Wasze produkty/usługi mogłyby być dla niej interesujące? Być może Wasze pro-
dukty/usługi świetnie uzupełniają ofertę innej firmy?   

 

 

 import Waszych produktów/usług 

A może produkty zagranicznej firmy uczniowskiej byłyby interesujące dla Waszych klientów? 
Czy nie byłoby ciekawe uzyskanie informacji, w jakiej cenie możliwy byłby zakup tych pro-
duktów/usług? 

 

 

1. Poszukajcie firm uczniowskich za granicą i zastanówcie się, czy możliwe będzie nawią-
zanie współpracy z jedną z nich. 

 

  

Notatki: 

Notatki: 
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Materiał IO3_5: 

Nasza firma uczniowska na arenie krajowej i międzynarodowej 

Z pewnością zajmowaliście się już tematem handel międzynarodowy i wiecie, dlaczego 
przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z zagranicą. A czy firmy uczniowskie mogą również 
nawiązać współpracę międzynarodową? Uczniowie zakładają i prowadzą przecież firmy ucz-
niowskie nie tylko w Twoim kraju, ale również za granicą.    

Czy nie byłoby ciekawe dowiedzieć się, jakie pomysły realizują uczniowie w innych krajach? 
Lub pomyśleć o współpracy między Waszą firmą uczniowską a firmą z zagranicy?  

 

1. Przeszukajcie Internet (patrz wskazówki na następnej stronie) i przyjrzyjcie się, co ofe-
rują zagraniczne firmy uczniowskie swoim klientom i jak prezentują się w Internecie.  
Wpiszcie pięć najciekawszych pomysłów do tabeli 1. Zanotujcie nazwę, realizowany po-
mysł na działalność i adres kontaktowy firmy uczniowskiej w odpowiednich kolumnach. 
Analizując informacje rozważcie, czy nawiązanie współpracy ze znalezionymi firmami 
przyniosłaby korzyści Waszej firmie i w jakim zakresie. 

Wskazówka: Pamiętajcie, aby zapisać stronę internetową firmy uczniowskiej, która 
wzbudzi Waszą ciekawość, żebyście mogli ją później szybko odnaleźć.  

 

 

2. Przedstaw w zespole Waszej firmy uczniowskiej wyniki poszukiwań w Internecie. Prze-
dyskutujcie, która firma uczniowska wzbudziła Wasze zainteresowanie i dlaczego. Zasta-
nówcie się, jakie następne kroki podejmiecie.  

 

  

Zastanawialiście się już nad stworzeniem prezentacji Waszej firmy w Internecie (np. na 

stronie internetowej czy w mediach społecznościowych) w języku angielskim czy w innym 

języku obcym? Zwiększy to prawdopodobieństwo, że Wasza firma zwróci uwagę zagranicz-

nych użytkowników Internetu/uczniów, którzy zainteresowani będą nawiązaniem z Wami 

kontaktu. 
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Wskazówki dotyczące poszukiwań firm uczniowskich za granicą  

Podczas szukania w Internecie zagraniczych firm uczniowskich możecie wstępnie wykorzystać na-
stępujące strony:   

1. strona internetowa projektu Win²(http://www.winwin-youngentrepreneur.eu/. Będzie 
pomocna, jeżeli interesujecie się nawiązaniem kontaktów z firmami uczniowskimi z Niemiec, 
Polski lub Bułgarii. W szkołach prezentujących się na tej stronie (patrz rys. IO3_5_1) 
uczniowie prowadzą już firmy uczniowskie. Ich pomysły na firmę opisują zamieszczone tam 
wideoklipy. We wszystkich szkołach nauczany jest język angielski, są tam również 
nauczyciele i osoby kontaktowe mówiące po angielsku. 

 

Rys. IO3_5_1: Zrzut ekranu strony projektowej Win2 

2. firmy uczniowskie z Włoch, Hiszpanii i Niemiec możecie znaleźć na stronie internetowej 
projektu PACE:  

 

Rys. IO3_5_2: Firmy uczniowskie z Włoch, Hiszpanii i Niemiec (Erasmus+, Projekt PACE, 
patrz: https://blogs.uni-bremen.de/pace/)  

3. Pamiętajcie o portalach społecznościowych, takich jak np. Facebook, w których często 
prezentują się firmy uczniowskie.  

4. Następujące słowa-klucze pomogą Wam w znaezieniu firm uczniowskich w Internecie: 

 Niemcy: Schülerfirma  
 Polska: Firma uczniowska 
 Bułgaria: Ученическата фирма 
 Rosja: Школьная компания 
 Wielka Brytania: Student Company lub Junior company 
 itd. 
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Tabela 1: Nasze wyniki poszukiwań firm uczniowskich za granicą 

Firma uczniowska/Na-

zwa 

Pomysł na działalność To byłoby interesujące dla naszej firmy ucz-

niowskiej:  

Dane kontaktowe 

adres strony internetowej,  

osoba kontaktowa 

1.    

2.    

3.    

4.    


