RAYTHEON
IN THE COMMUNITY
“ Learning new languages gives a lot of opportunities in the future and simplifies getting to
know people and making friends, traveling, studying abroad and familiarizing new cultures.”
English Learning Class Participant

Raytheon is committed to
inspiring students in Poland
to develop and sustain
an interest in science,
technology, engineering
and mathematics.
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Raytheon is an exclusive partner
for the Copernicus Science Center’s
FabLab, Poland’s learning lab
where children, adolescents and
educators learn by designing and
making their own constructs and
models. They use digital production
equipment such as 3-D printers,
plotters, digital cutters and hand
tools. Raytheon is also an active
partner for the Robotics Workshop.

Additionally, Raytheon recently
sponsored an English learning
trip to London for 10 teenagers of
the Association as well as private
after-school tutoring for students
during the 2017–2018 school year.
Raytheon and the Association of
Fallen Families “Remembrance and
the Future,” an organization that
provides support for the families of
fallen soldiers, began cooperation in
2016 by organizing psychological and
therapeutic workshops for families of
soldiers fallen in missions abroad.

RAYTHEON
W SPOŁECZNOŚCI
“

Nauka języków obcych otwiera wiele możliwości. Możemy w łatwy sposób poznawać ciekawych
ludzi, zdobywać przyjaciół, podróżować, studiować za granicą i poznawać nowe kultury”.
Uczestnik kursu języka angielskiego

Celem firmy Raytheon jest
inspirowanie młodych ludzi
w Polsce do rozwijania
i pogłębiania swoich
zainteresowań w obszarze
nauk ścisłych, technologii,
inżynierii i matematyki.
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Firma Raytheon jest wyłącznym
partnerem Wytwórni –
FabLabu edukacyjnego w
Centrum Nauki Kopernik.
To miejsce, w którym dzieci,
młodzież i edukatorzy uczą się
zgodnie z zasadami pedagogiki
konstrukcjonistycznej, samodzielnie
projektując i budując różne
przedmioty. Korzystają z urządzeń
do cyfrowej fabrykacji, takich
jak drukarki 3D, plotery czy
wycinarki cyfrowe. Raytheon jest
również partnerem laboratorium
robotycznego w Koperniku.

W ostatnim czasie Raytheon
sfinansował kurs nauki języka
angielskiego dla dziesięciu
nastolatków – podopiecznych
Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość”.
Dodatkowo dzieci będą korzystać
z prywatnych lekcji tego języka
w roku szkolnym 2017–2018.
Raytheon i Stowarzyszenie, którego
misją jest wspieranie rodzin
poległych żołnierzy, rozpoczęły
współpracę w 2016 roku. Pierwszym
wspólnym projektem były warsztaty
terapeutyczno-psychologiczne
dla rodzin ze Stowarzyszenia.

