
W kilku słowach

Uczestniczyć mogą: uczennice i 
uczniowie od 5 klasy.

Oferta edukacyjna obejmuje: praktyczne 
doświadczenia w zakładzie pracy, 
informacje o kierunku studiów

Termin: 27 kwietnia 2023 r.

Szukanie miejsca i rejestracja pod 
adresem www.girls-day.de/radar lub 
www.boys-day.de/radar

Mają Państwo jeszcze pytania? Chętnie 
pomożemy: 
info@girls-day.de | +49 521.106 7357 lub 
info@boys-day.de | +49 521.106 7360

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
pomóżcie swojemu dziecku w znalezieniu odpowiedniego zawodu lub właściwego kierunku studiów. 
Girls’Day – Dzień Przyszłości dla Dziewcząt i Boys’Day – Dzień Przyszłości dla Chłopców oferują wsparcie 
w zakresie orientacji zawodowej. Dni Przyszłości organizowane są raz w roku w kwietniu. Uczestniczyć w 
nich mogą uczennice i uczniowie1 od 5 klasy.

Celem akcji jest wypróbowanie nowych rzeczy, a przy tym poznanie własnych mocnych stron 
i talentów oraz nauczenie się doceniania ich. Wielu młodym ludziom 
przychodzi do głowy przy wyborze zawodu lub studiów tylko 
kilka alternatyw.

Dziewczęta wybierają często zawody, w których przeważnie 
pracują już kobiety, takie jak pielęgniarka, wychowawczyni, 
sprzedawczyni czy psycholożka.

Chłopcy wybierają głównie takie zawody, w których można 
spotkać prawie wyłącznie mężczyzn, takie jak choćby 
mechatronik samochodowy, handlowiec w przedsiębiorstwie 
przemysłowym, malarz i lakiernik czy informatyk.

Dni Przyszłości pozwalają młodym ludziom poznawać 
różnorodność świata zawodów i studiów oraz zachęcają do 
popatrzenia na ten świat z innej perspektywy. Co roku w 
akcji bierze udział ponad 10 000 przedsiębiorstw i instytucji, 
oferujących ciekawe informacje o życiu zawodowym czy 
dziedzinach badań. Młodzież spędza ten dzień w grupie – 
dziewczęta i chłopcy w swoim gronie. W ten sposób można 
spróbować różnych rzeczy, bez uprzedzeń i stereotypów.

Nasze filmy wideo pozwolą Państwu i Państwa dziecku poznać zawody prezentowane w ramach Dnia 
Przyszłości dla Dziewcząt i Dnia Przyszłości dla Chłopców: Tutaj ludzie tacy jak Derya (pracująca jako 
mechanik przemysłowy) i Hakan (laborant techniczo-medyczny) opowiadają o swoim dniu pracy i o tym, 
jak doszło do tego, że znaleźli się w swoim zawodzie.

Zawody z Dnia Przyszłości dla Dziewcząt: Zawody z Dnia Przyszłości dla Chłopców: 
www.girls-day.de/berufevideos  www.boys-day.de/berufevideos

Nie ma problemu ze znalezieniem miejsca na Dniu Przyszłości dla Dziewcząt  
czy Dniu Przyszłości dla Chłopców! 

1.  wejdź na www.girls-day.de/radar lub www.boys-day.de/radar
2.  wprowadź miejsce zamieszkania lub szukane słowo
3.  wybierz odpowiednią ofertę
4.  zarejestruj się
5.  zgłoś się przez internet lub telefonicznie

Nasza rada:
⋆  Ofert bez barier szukaj w sposób ukierunkowany!
⋆  Regularnie odwiedzaj stronę!
⋆  Od stycznia codziennie nowe oferty!
⋆  Otrzymuj automatycznie powiadomienia o nowych ofertach! 

O udziale w Dniu Przyszłości decydują Państwo jako rodzice wspólnie ze swoim dzieckiem.  
Szkoła musi wyrazić zgodę na zwolnienie dziecka z lekcji.

Tłumaczenie/Pobierz  
w językach: arabski,  
angielski, polski, rosyjski,  
turecki i ukraiński



 

                                                                                                                       , klasa                      , 

chce wziąć udział 

 w Dniu Przyszłości dla Dziewcząt (tylko dla dziewcząt)

 w Dniu Przyszłości dla Chłopców (tylko dla chłopców) 

dnia                                             . 

Proszę w związku z tym o zwolnienie z zajęć szkolnych.

Wszystkie informacje na temat Dnia Przyszłości  
dla Chłopców 

Bundesweite Koordinierungsstelle  
Boys’Day – Jungen-Zukunftstag  
Kompetenzzentrum (Centrum kompetencyjne) 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.  
tel.: +49 (0)521 106-7360
www.boys-day.de 
e-mail: info@boys-day.de

[imię i nazwisko uczennicy lub ucznia]

[data]

[imię i nazwisko opiekuna prawnego] [miejscowość, data, podpis]

Dzień Przyszłości dla Chłopców wspierany jest przezDzień Przyszłości dla Dziewcząt wspierany jest przez Realizacja

Wniosek o zwolnienie z zajęć szkolnych

Za pomocą tego wniosku można zwrócić się z prośbą do szkoły o zwolnienia dziecka z lekcji w związku z 
jego udziałem w Dniu Przyszłości. Wniosek należy wypełnić i podpisać. Wypełniony wniosek dziecko zanosi 
do szkoły.

Wszystkie informacje na temat Dnia Przyszłości  
dla Dziewcząt: 

Bundesweite Koordinierungsstelle  
Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag  
Kompetenzzentrum (Centrum kompetencyjne) 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.  
tel.: +49 (0)521 106-73 57
www.girls-day.de 
e-mail: info@girls-day.de

1  Dziecko traktujemy jako dziewczynę lub chłopca, jeżeli czuje się dziewczyną lub chłopcem. Jeżeli Państwa dziecko nie czuje się ani dziewczyną, ani chłopcem, 
może też oczywiście wziąć udział w Dniu Przyszłości. Dziecko może się później indywidualnie zdecydować na zawód, jakiego dotychczas nie brało jeszcze pod 
uwagę. Chętnie pomożemy w tych poszukiwaniach.


