
 

 

  
 
 

MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZY 
 

ĆWICZENIE  PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POPRZEZ TWORZENIE EKSCYTUJĄCEGO 
PRODUKTU MEDIALNEGO 

Celem tego ćwiczenia jest promowanie kreatywności, innowacji i ciekawości w odniesieniu do 

przedsiębiorczości społecznej. 

Cele: 
● Poprawienie zrozumienia przedsiębiorczości społecznej przez uczestników. 
● Dowiedzenie się więcej o pochodzeniu UE w odniesieniu do przedsiębiorczości 

społecznej 
● Zbadanie i przeanalizowanie relacji medialnych dotyczące przedsiębiorczości 

społecznej 
  

Rada (maks. 20 słów): Upewnij się, że uczestnicy rozumieją, co oznacza przedsiębiorczość 

społeczna, ale daj im przestrzeń do samodzielnego odkrywania relacji w mediach.  

Wprowadzenie: 

Narzędzie opiera się na działalności grupowej badającej główne wymiary przedsiębiorczości 
społecznej w uczestniczących krajach. 
CZĘŚĆ 1 - 5 minut 
Tworzenie grupy, z mieszanką międzynarodową. Jeśli to możliwe, wprowadzenie do 
przedsiębiorczości społecznej przez facylitatora 
CZĘŚĆ 2 - 60 minut 
Każda grupa rozwija temat przedsiębiorczości społecznej i dzieli się nim z resztą uczestników, 
dostarcza informacji związanej z  pochodzeniem tego tematu w swoich krajach. Wykorzystując 
zdjęcia i artykuły z aktualnych magazynów i gazet lub z Internetu, tworzą flipchart lub slajd 
prezentacyjny, przedstawiający stronę tytułową „MAGAZYNU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z 
wiadomościami, statystykami, problemami itp., związane z wybranym tematem 
przedsiębiorczości społecznej. W przypadku grup zaawansowanych może być możliwy 
dodatkowy slajd lub tekst z bardziej szczegółowym reportażem na wybrany temat. 
CZĘŚĆ 3 - 30 minut 
Po stworzeniu strony tytułowej, każda grupa prezentuje swoją stronę innym. Trenerzy będą 
zadawać pytania i prowadzić debaty in order to identify concepts and i wsparcia uczestników w 
zdobywaniu niezbędnych umiejętności, w tym analizy mediów i poznawania kontekstu UE 
(popatrz na sekcję “Sprawozdanie i ocena”). 
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Refleksja grupy uczestniczącej: ćwiczenie to pomaga młodym ludziom określić, gdzie i w jaki 

sposób przedsiębiorczość społeczna jest reprezentowana w mediach, oraz pomyśleć o 

pozytywnych i negatywnych aspektach przekazu medialnego. Pomaga również 

skoncentrować ich umiejętności komunikacyjne, kładąc nacisk na przejrzystość, zwięzłość i 

odpowiedzialność społeczną w raportowaniu działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

Jeśli jest przeprowadzana z udziałem międzynarodowych uczestników, online lub twarzą w 

twarz, podnosi świadomość przedsiębiorczości społecznej jako zjawiska globalnego, które 

może łagodzić ubóstwo, promować sprawiedliwość społeczną i przeciwdziałać zmianom 

klimatu.Poznawanie UE pod kątem przedsiębiorczości społecznej może otworzyć młodym 

ludziom możliwość uczestniczenia w bieżących inicjatywach na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej lub rozpoczęcia nowych. 

 

Wskazówki dla facylitatorów   

Sprawozdanie & ocena 

Pytania wprowadzające: 

● Czego nauczyłeś się tworząc gazetę? 

● Czy uważasz, że kreatywność jest niezbędna dla przedsiębiorczości?  

● Jak ważna jest znajomość kontekstu międzynarodowego/unijnego podczas planowania 

start-upu? 

 

Sprawozdanie powinno zawierać dodatkowe informacje na temat start-upów oraz linki do 

literatury o tym, jak kreatywność i odbiór społeczny wpływają na proces zakładania firmy.  Na 

przykład: 

● https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/ 

● Skills, Scope, and Success: An Empirical Look at the Start-up Process in Creative 

Industries in Germany (http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 
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