JESTEM SZEFOWĄ 2012
Ktoś kiedyś powiedział: „ nie udało się, spróbuj jeszcze raz, za którymś razem w końcu się uda.”
No i się udało!…
Napisałam, wysłałam, i się dostałam. Spośród 360 prac, wyróżniono 20 najlepszych, w III edycji
konkursu „Jestem Szefową”. Nagrodą był 3- dniowy wyjazd do Warszawy.
O to krótkie sprawozdanie z wycieczki.
Początek września: telefon z zaproszeniem na warsztaty do stolicy, wraz z rodzicem i
nauczycielem - w tym wypadku: z panią psycholog ( Panią A). Tydzień później wyjazd i początek
przygody.
W pierwszy dzień wizyta w Sejmie RP, gdzie można było zobaczyć znane twarze z TV, a nawet
zrobić sobie z nimi zdjęcie. Następnie udaliśmy się na galę rozdania nagród, która odbyła się w
sali Kolumnowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam dostaliśmy upominki i wyróżniono
trzy pierwsze miejsca. Na zakończenie dnia udaliśmy się na warsztaty z zarządzania energią oraz
radzenia sobie ze stresem, do firmy Procter and Gamble.
Drugi dzień, był również pełen wrażeń, odłączyliśmy się od rodziców i nauczycieli. Grupą 20
dziewczyn wyruszyliśmy na warsztaty, na których poznałyśmy się bliżej i poruszałyśmy
wszelakie tematy. Następnie udałyśmy się do pałacu ślubów na spotkanie z prezydent Miasta st.
Warszawy Hanną Gronkiewicz – Waltz, która opowiedziała nam o swojej drodze życiowej, jak
dotarła na tak wysokie stanowisko. „Jak zarządzać samym sobą?” na to pytanie znaleźliśmy
odpowiedź na warsztatach w TVN. Był to półtoragodzinny wykład, może się wydawać że było to
nudne, jednak było odwrotnie: każdy z uwagą słuchał i miał wiele refleksji na temat swojej
osobowości. W tym czasie, nasi rodzice i nauczyciele mieli przyjemność uczestniczyć w
spotkaniu z telewizyjną „Super Nianią” - Dorotą Zawadzką. Wieczór spędziliśmy wszyscy razem
na przyjęciu zorganizowanym w Rezydencji Ambasadora USA, które zakończyło naszą przygodę.
Ps. Jako trzecioklasistka zachęcam dziewczyny z młodszych klas do brania udziału w tym
konkursie, gdyż jest to niesamowite przeżycie! Przez dwa dni można poczuć się jak prawdziwa
szefowa, która ma pełny grafik, a przy tym poszerzyć swoją wiedzę, zobaczyć ciekawe miejsca i
spotkać wyjątkowych ludzi o różnych temperamentach.
AMANDA MURJAS kl.3a

Amanda z Mamą

„Jestem szefową” III edycja
Plan pobytu w Warszawie w dniach 12-14 września br.
I. Dzień Pierwszy – 12 września
Wizyty/spotkania oraz gala rozdania nagród
8.00 – 8.30 śniadanie
8.30 – odjazd autokarów sprzed hotelu
9.00 – 11.00 – wizyta w Sejmie RP
12.00 – 13.30 – gala rozdania nagród, sala Kolumnowa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
(KPRM)
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 17.00 – wizyta w firmie Procter and Gamble (finalistki, rodzice, nauczyciele). Warsztaty
z zarządzania energią oraz radzenia sobie ze stresem.
II. Dzień Drugi – 13 września
Warsztaty rozwojowe
8.00 – odjazd autokarów spod hotelu
8.30 – 12.30 – warsztaty dla finalistek, rodziców i nauczycieli, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
Finalistki:
8.30 – 12.30 – warsztaty w KPRM
13.30 – 15.00 – obiad dla finalistek z prezydent Miasta st. Warszawy Hanną Gronkiewicz – Waltz
15.30 – 18.00 – wizyta i warsztaty w TVN dla finalistek. Temat warsztatów: „Jak zarządzać
samym sobą?” Spotkanie z Magdą Mołek.
Nauczyciele i rodzice:
8.30 – 12.30 – warsztaty w KPRM
13.30 – 18.00 – wizyta i warsztaty w Microsoft (dla rodziców i nauczycieli):
13.30 – 14.10 - przyjazd osób i obiad w Microsoft
14.10 – 14.30 - powitanie Gości przez dyrektora ds. odpowiedzialności społecznej Marka
Kosycarza, który opowie o współczesnym konwergentnym świecie młodzieży (przenikaniu się
świata cyfrowego z realnym).
14.30 – 15.45 - zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami internetowymi nastolatków,
projekcja filmu edukacyjnego, prezentacja tematyczna przedstawicieli Helpline (zespół
interwencyjny przy Fundacji Dzieci Niczyje)
15.45 – 16.00 - przerwa kawowa
16.00 – 18.00 - spotkanie z Dorotą Zawadzką "Czy wiesz, gdzie teraz jest twoje dziecko?" (Jak
spowodować, by nasze dzieci umiały traktować to, co widzą w Sieci z dystansem? Co zrobić, by
pomimo dużej ekspozycji na internetowe „śmieci” żyły zgodnie z normami etycznymi i
moralnymi?).
19.00
przyjęcie zorganizowane w Rezydencji Ambasadora USA dla finalistek, rodziców, nauczycieli,
członków Kapituły oraz pozostałych gości
3. Dzień Trzeci – 14 września udział w obradach Kongresu Kobiet finalistek

