
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Polska – Ukraina – Jedna Rodzina. Wzajemne inspiracje 

Польща - Україна - Одна сімя. Взаємнi натхнення 

 

 
„Młodzieżowa firma społeczna” - projekt dofinansowany z Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 
«Соціальна молодіжна фірма» - Проект дофінансований з польсько-української ради обміну молоді з дотації Міністерства 

освіти 
 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju System Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. 

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Fundacja Rozwoju System Edukacji не несе відповідальності за використання цієї інформації будь-яким способом. 



Szanowni Państwo, Nauczyciele, Instruktorzy, Wychowawcy, Koledzy 

i Koleżanki ! 

 

Jesteśmy grupą młodzieży z Lublina w Polsce oraz z Tarnopola na 

Ukrainie. Wspólnie uczestniczyliśmy w projekcie Młodzieżowa Firma 

Społeczna (Youth social company). Od 30 lipca do 8 sierpnia 2018 roku 

przebywaliśmy w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym na 

wymianie młodzieżowej w czasie której uczyliśmy się organizacji działań 

obywatelskich na rzecz społeczności lokalnych. Przez 10 dni aktywnie 

spędzaliśmy czas, pracując, ale jednocześnie świetnie się bawiąc.  

 

Chcemy, by nasze doświadczenie były dla Państwa inspiracją do 

organizacji podobnych przedsięwzięć w swoim otoczeniu. W niniejszym 

materiale znajdą Państwo scenariusze pracy w Firmie Młodzieżowej 

oraz opisy wydarzeń przez nas realizowanych. Jako, że my – młodzież, 

najwięcej czasu spędzamy w szkole, opisy będą dostosowane do życia 

szkolnego. Zapraszamy do lektury i korzystania z naszych pomysłów! 

 

 

Przyjaciele z Polski i Ukrainy 

Пані та панове, Вчителі, Педагоги i Інструктори, колеги! 
 
 
 
 

Ми є групою молодих людей з Любліна з  Польщі та  Тернополя з України. 

Разом брали участь в проекті Соціальна молодіжна фірма (Youth social 

company). Від 30 липня до 8 серпня 2018 року ми перебували в Центрі 

Доброго Виховання в Мотичі Лісному на обміну молоддю під час якої 

мали можливість вчитися  організації громадської діяльності на користь 

суспільства. На протязі 10 днів активно і весело  проводили час. 

 

 

Ми хочемо, щоб наш досвід був натхненням для організації подібних 

проектів у вашому середовищі. У цьому матеріалі ви знайдете робочі 

сценарії  праці в Молодіжній фірмі  та описи заходів, які ми реалізували 

реалізовані . 

 Оскільки ми - молодь, то  проводимо  найбільше часу у школі, описи 

будуть адаптовані до шкільного життя. Ми запрошуємо вас  до прочитання 

матеріалу  і використовування  наших ідей! 

 

 

 
Друзі з Польщі і України  

 

 



Na czym polega metoda Firmy Młodzieżowej i jak ją wykorzystać 

w długoterminowym działaniu? 
 

Grupa zostaje przekształcona w Firmę Młodzieżową. Zadaniem Firmy 

Młodzieżowej jest przygotowanie w ciągu semestru dużego ważnego 

wydarzenia skierowanego do społeczności związanej np. ze szkołą, do 

której uczęszczają uczniowie klasy, np. do pozostałych grup, rodziców, 

partnerów szkoły.  
 

Na samym początku nowo powstała firma wybiera swoją nazwę, 

prezesa oraz zadania, które powinny zostać zrealizowane w określonym 

czasie. Kolejnym etapem jest planowanie. Uczniowie dzielą się między 

sobą zadaniami, które w efekcie mają doprowadzić do klasowego 

sukcesu.  
 

Raz w miesiącu zostaje przeprowadzony audyt – sprawdzenie 

poprawności realizowanych zadań. Zadaniem prezesa Firmy jest 

sprawdzenie postępów realizowanej pracy. Na zakończenie semestru 

odbywa się tzw. Wielki Finał, czyli duże wydarzenie, zorganizowane np. 

dla społeczności szkolnej, w czasie którego uczniowie prezentują swoje 

dokonania. Może to być np. inscenizacja, konkurs, festyn, edukacyjne 

podchody itp. 
 

Funkcjonowanie w Firmie Młodzieżowej stwarza uczniom przestrzeń do 

samodzielnego realizowania działań na terenie swojej szkoły. Czyni 

uczniów po części odpowiedzialnymi za życie szkoły, pozwala na 

kreowanie w nich poczucia samodzielności i bycia coraz sprawniejszymi 

w tym zakresie. Działania, które podejmuje młodzież, są okazją do 

sprawdzenia się w konkretnych czynnościach, a tym samym zdobycia 

precyzyjnych umiejętności. 

В чому полягає методика Молодіжної Фірми і як її 

використовувати в довготривалій діяльності? 
 

Група перекваліфіковується в Молодіжну Фірму. Завдання 

Молодіжної фірми полягає у підготовці впродовж семестру великої 

важливої події, адресованої до спільноти, пов'язаною, наприклад, з 

школою,  яку відвідують учні,  до інших груп, батьків та шкільних 

партнерів. 
 

З самого початку ново-створена фірма обирає свою назву, 

директора, а також завдання, які повинні бути зреалізованіі у 

визначений час. Наступним етапом є планування. Учасники діляться 

між собою завданнями, які, в ефекті мають привести до 

позитивного  результату. 
 

Раз в місяць проводиться аудит - перевірка правильності виконання 

завдань. Завданням директора фірми є перевірка виконаної праці. 

Наприкінці семестру відбувається Великий фінал, тобто важлива 

подія, організована, наприклад, для шкільного колективу, під час 

якої учасники представляють свої досягнення. Це може бути, 

наприклад, постановка, змагання, фестиваль, освітні теренові ігри. 
 

Функціонування в молодіжній фірмі створює простір для учнів, для 

самостійної  діяльністі у своїй школі. Це робить учнів частково 

відповідальним за шкільне життя, це дозволяє їм створити відчуття 

незалежності та бути більш ефективним у цій сфері.  Праця, 

зроблена молодими людьми, - це можливість випробувати себе в 

конкретних заходах , а разом з тим отримати певні навики. 

 
 



 

Co daje metoda Firmy Młodzieżowej? 

 

– rozbudza zainteresowania: pozwala na dostosowanie metody do 

zainteresowań uczniów, pokazuje korzyści z zainwestowania w swój 

rozwój już w szkole 

 

– kreuje silną grupę: wszystkie zadania Firmy Młodzieżowej są 

realizowane wspólnie w klasie, dzięki czemu uczniowie lepiej się poznają 

i mogą sprawdzić się w różnych sytuacjach 

 

– kreuje sukces grupowy i indywidualny każdego ucznia: zadania 

można dostosowywać do możliwości uczniów, by zapewnić im osobisty 

sukces, który stanie się inspiracją do dalszego rozwoju 

 

– uczy odpowiedzialności za zadania: przyzwyczaja uczniów do 

systematycznego, odpowiedzialnego działania we współpracy z innymi 

uczniami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що дає вам ця методика молодіжної фірми? 
 

- викликає інтерес: дозволяє адаптувати метод до інтересів учнів, 

показує переваги інвестування у свій розвиток вже в школі 

 

- створює сильну групу: всі завдання молодіжної фірми 

реалізуються спільно в класі, завдяки чому студенти краще пізнають 

один одного і можуть проявити себе в різних ситуаціях 

 

- створює груповий та індивідуальний успіх кожного учня: 

завдання можуть бути пристосовані до можливостей учнів, щоб 

забезпечити їм особистий успіх, який стане натхненням для 

подальшого розвитку 

 

- несе відповідальність за завдання: навчають учнів 

систематичним, відповідальним діям у співпраці з іншими учнями 

 



 

 

Zakładanie Firmy Młodzieżowej:  

 

1) wybór nazwy Firmy oraz podpisanie Aktu notarialnego, który 

konstytuuje grupę zadaniową/ firmę młodzieżową. Jest to bardzo ważny 

moment, symboliczny, ponieważ młodzi ludzie oraz nauczyciel zawierają 

z sobą umowę społeczną, a od momentu podpisania Aktu notarialnego 

mogą na siebie liczyć w realizacji zadań firmy.  

 

2) opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego. Firmą 

kieruje dwuosobowy zespół, prezes i wiceprezes. Stanowią oni zarząd 

firmy. Najlepiej jest podzielić firmę na działy, odpowiadające 

zainteresowaniom młodzieży, np.: dział teatralny, medialny, historyczny, 

kulinarny, animacyjny. Na czele każdego działu stoi szef działu. Należy 

pamiętać, że wszyscy członkowie grupy powinni zostać przypisani do 

któregoś działu. W regulaminie niezwykle ważna jest część poświęcona 

określeniu Karty Kultury firmy, czyli wewnętrznego zbioru norm i zasad 

. 

3) Planowanie. W pierwszych dwóch tygodniach od utworzenia Firmy 

Młodzieżowej powinien powstać Semestralny Program działania 

opisujący wszystkie podejmowane w semestrze zadania, rozpisane dla 

wszystkich działów. Na bazie Semestralnego programu działania 

powstają plany taktyczne. 
 

 

 

 

 

Створення молодіжної фірми: 

 

1) вибір назви фірми та підписання нотаріального акту, який 

констатує групу молодіжної фірми. Це дуже важливий момент, 

символічний, оскільки молодь та вчитель вступають у соціальний 

договір один з одним, і з моменту підписання нотаріального акту 

вони можуть розраховувати один на одного при реалізації завдань 

фірми. 

 

2). Опрацювання і затвердження Нормативних документів. Фірмою 

керує двоособова група, керівник і заступник. Вони становлять 

управління фірми. Найкраще поділити фірми на відділення, які 

відповідають інтересам молоді: наприклад – відділ театральний,  

медіальний, історичний, кулінарний, анімаційний. Очолює кожний 

відділ шеф відділу. В правилах є важлива частина присвячена 

статуту культури фірми, тобто внутрішніх правил і принципів. 

 

3)Планування. Протягом перших двох тижнів після створення 

Молодіжної фірми необхідно створити Семестрову програму дій, 

яка описує всі завдання, виконані в семестрі, написані для всіх 

відділів. На основі операційної програми "Семестр" створені 

тактичні плани. 



 

 

Kryteria dobrego zadania semestralnego:  

 

 dobrze uzasadnione, zrozumiałe przez uczniów;  

 ambitne i realne do osiągnięcia;  

 angażujące całą klasę – wykonanie podzielne na wiele osób;  

 różnorodne – pobudzające zainteresowania;  

 atrakcyjne;  

 mające określony efekt końcowy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej pracujemy w długim okresie czasu jakim jest np. semestr. 

Bardzo ważne jest, aby w trakcie semestru nie zmieniać koncepcji 

zadania semestralnego, zwłaszcza jeżeli młodzież jest zmotywowana 

do działania i zaangażowała się w jego realizację! 
 

 

 

 

Критерії успішного семестрового завдання: 

 

 добре обгрунтоване,те що  зрозуміло учням; 

 амбіційне та реалістичне; 

 залучення всього класу - продуктивність, поділена на 

багатьох людей; 

 різні - стимулюючі інтереси; 

 привабливим; 

 що має певний кінцевий результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуже важливо не змінювати концепцію семестрового завдання 

протягом семесту, особливо, якщо молодь має мотивацію діяти і 

брати участь у її реалізації! 
 

 

 



Realizując zadanie semestralne, warto też pamiętać o następujących 
elementach:  
 

Dobry pomysł – podstawowym warunkiem przygotowania dobrego i 
ciekawego zadania semestralnego jest jego dobre przemyślenie; zadanie 
powinno być zgodne z celami Firmy oraz zainteresować wszystkich 
odbiorców.  

Planowanie – „Nic nie planując, planujesz zaniedbanie”; poszczególne 
etapy przygotowywania zadania semestralnego powinny być bardzo 
dobrze zaplanowane: od reklamy, poprzez powitanie gości, przebieg 
finału, zakończenie i pożegnanie aż po ewaluację; każde zadanie 
powinno być rozpisane w planie taktycznym.  
 
Właściwe przygotowanie zadania semestralnego:  

 reklama – powinna być trafna, oryginalna i zwracająca uwagę;  

 dekoracja oraz przygotowanie sali – dekoracja powinna 
odpowiadać charakterowi przygotowanego finału, podobnie jak 
sala, np. odpowiednie ułożenie krzeseł i stolików;  

 powitanie gości – przedstawienie się, powitanie wszystkich na 
sali, przedstawienie przebiegu finału oraz jego założeń, 
wytłumaczenie zasad uczestniczenia w inicjatywie;  

 prowadzenie finału – czuwanie nad całością przedsięwzięcia, 
wprowadzanie miłej atmosfery, zachęcanie wszystkich do 
działania, dawanie przykładu, jak się dobrze bawić;  

 zakończenie – podziękowanie wszystkim za dobrą zabawę oraz 
za zaangażowanie.  

 
Ewaluacja – „przegląd” zadania semestralnego pod względem mocnych 
i słabych stron.  
 
 
 
 

Реалізовуючи семестрове завдання варто теж памятати про 
наступні елементи: 
 

Хороша ідея –  головна умова підготовки гарного та цікавого 
семестрового завдання є його визначенням; завдання повинно 
відповідати цілям фірми та інтересам усіх споживачів. 

Планування - "Не плануючи нічого, плануєш занепад"; окремі етапи 
підготовки семестрового завдання повинні бути дуже добре 
сплановані: від реклами, вітання гостей, фінал, закінчення і 
прощання аж до підсумку; кожне завдання повинно бути написано 
в тактичному плані. 
 

 

Правильна підготовка семестрового завдання: 

 реклама - повинна бути точною, оригінальною і привертати 
увагу; 

 декорація та підготовка приміщення - декорація повинна 
відповідати характеру підготовленого фіналу, це також 
стосується і залу, наприклад, відповідне розташування 
стільців і столів; 

 привітання гостей - представлення себе, привітання гостей, 
представлення фіналу та його очікувань, пояснення правил 
участі в ініціативі; 

 проведення фіналу - спостереження за всіма 
підприємствами, створення приємної атмосфери, заохочення 
всіх до дій, надати приклад того, як весело провести час; 

 закінчення – подяка всім за участь та зацікавленість 
 

Підсумування  - огляд семестрового завдання з точки зору сильних і 
слабких сторін. 
 



 

Poniżej zamieszczamy dokumenty, przydatne do założenia firmy 

młodzieżowej 

Нижче вказані документи, які  придатні для заснування 
молодіжної фірми  

Akt Notarialny  

W dniu …………………………. r. zostaje założona firma 

Członkowie firmy: 

1…………………………………. 

2…………………………………. 

3…………………………………. 

4…………………………………. 

5…………………………………. 

6…………………………………. 

7…………………………………. 

 

Misją naszej firmy jest: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Podpisy członków firmy:                                     Podpis instruktora: 

 

 

Нотаріальний акт : 

Дата ........................р. фірма заснована 

Члени фірми: 

1…………………………………. 

2…………………………………. 

3…………………………………. 

4…………………………………. 

5…………………………………. 

6…………………………………. 

7…………………………………. 

 

Мета нашої фірми: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Підписи членів фірми:                                       Підпис інструктора: 

 

 

 



Regulamin organizacyjny firmy ……………………….. 

 

1. Postanowienia ogólne  

 

Regulamin organizacyjny firmy ………………………………………określa: 

 

1) opis struktury organizacyjnej,  

2) zadania poszczególnych komórek organizacyjnych /osób/ w firmie,  

3) zadania kierownictwa firmy,  

4) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez 

poszczególne osoby /komórki/.  

 

Opis struktury organizacyjnej  

 

Strukturę organizacyjną firmy tworzą:  

1) Instruktor: …………………………  

2) Zarząd firmy: Prezes: …………………………,  

Wiceprezes: …………………………  

3) Działy (grupy zainteresowań)  

 

Ogólne normy i zasady firmy /Karta Kultury/  

1…………………………………. 

2…………………………………. 

3…………………………………. 

 

Podpis Prezesa                                  Podpis Instruktora 

 
 

 

Організаційні положення фірми...................................... 

 

1. Загальна постанова 

 

Організаційні положення фірми...............................визначають: 

 

1) опис структури фірми, 

2) завдання окремих організаційних підрозділів / людей / в фірмі, 

3) завдання керівництва в фірмі, 

4) принципи здійснення нагляду за виконанням завдань окремими 

особами / підрозділів /. 

 

Опис організаційної структури 

Організаційна структура фірми складається з: 

1) Інструктор:...................................... 

2) Управління фірми: Керівник:............................... 

Заступник............................... 

3) Секції (групи інтересів) 

 

Загальні норми та принципи фірми / Карти Культури / 

1…………………………………. 

2…………………………………. 

3…………………………………. 

 

 

Підпис керівника                                           Підпис інструктора 

 
 



Plan działania                                                                                                                              План дій  
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GIEŁDA ZADAŃ 
 
Czasami mamy problem ze zmotywowaniem uczniów do działania. 
Mamy na to pewien innowacyjny pomysł: Giełda Zadań wraz z 
realizowanymi na niej Inicjatywami Edukacyjnymi. Giełda Zadań jest 
pewnego rodzaju konkursem, w którym kolejne klasy zdobywają 
punkty za realizację inicjatyw edukacyjnych. 
 

Inicjatywy edukacyjne są odpowiednio zaplanowanymi działaniami, 
zgłoszonymi do realizacji przez młodzież. Wspólna praca rozdzielona jest 
pomiędzy poszczególnych uczniów, którzy są przyporządkowani do 
różnych działów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (co zwiększa ich 
motywację do działania).  

Przykładowo, inicjatywą, którą wymyśla klasa mogą być „Ekonomiczne 
Podchody”, zaproponowane przez Dział Produkcji. Kompetencją Zarządu 
jest odpowiednie zaplanowanie pracy nad tym zadaniem, tak by jego 
wykonanie było jak najbardziej efektywne. Np. osoby, które „pracują” w 
Dziale Produkcji wymyślają zadania, sporządzają trasę, w czasie, gdy 
Dział Marketingu odpowiada za promocję, przygotowuje plakaty i ulotki.  

Inicjatywa jest realizowana w rzeczywistości, a dalej podlega ocenie 
przez specjalne konsorcjum (powoływane specjalnie na okoliczność 
realizacji Giełdy Zadań, w którego skład mogą wchodzić m.in. 
nauczyciele – wychowawczy czy też dyrekcja szkoły). 

 
 
 
 
 
 

АУКЦІОН ЗАВДАНЬ 
 
Іноді у нас є проблема з мотивацією учнів працювати. У нас є 
новаторська ідея для цього: Аукціон завдань разом з освітніми 
ініціативами, впровадженими на ньому. Аукціон завдань  - це 
своєрідна конкуренція, в якій наступні класи отримують очки для 
реалізації освітніх ініціатив. 
 
Освітні ініціативи - належним чином заплановані заходи,  
реалізовані молодими людьми. Спільна робота розділена серед 
окремих учнів, які відносяться до різних відділів, відповідно до їх 
інтересів (що підвищує їх мотивацію в роботі). 

Наприклад, ініціатива, яку створює клас, може бути "Економічний 
підхід", запропонований Департаментом виробництва. Компетенція 
Ради полягає в належному плануванні роботи над цим завданням, 
щоб його реалізація була настільки ефективною, наскільки це 
можливо. Наприклад, люди, які "працюють" у відділі виробництва, 
пропонують завдання, підготовлюють маршрут, тоді як відділ 
маркетингу відповідає за реалізацію, готує плакати та листівки. 

Ця ініціатива реалізується на практиці, і вона додатково підлягає 
оцінці спеціальним консорціумом (спеціально створений для 
проведення Біржі завдань, який може включати вчителів-
вихователів або керівників шкіл). 

 

 

 



Bardzo ważnym wymiarem tych działań jest to, że uczniowie w ramach 
Giełdy Zadań wytwarzają realne dobra i usługi, czyli konkretne 
inicjatywy edukacyjne (a nie produkty wirtualne, jak np. w symulacjach 
komputerowych). W praktyce widzą więc efekty myślenia 
przedsiębiorczego, namacalnie doświadczają sukcesów, a przez to 
zdobywanie wiedzy związanej z realizowanymi inicjatywami staje się 
łatwiejsze. 

 

Możliwością daną młodzieży jest „produkowanie” wydarzeń 
wpisujących się w treść nauczania poszczególnych przedmiotów (np. 
film tematyczny, quiz matematyczny, pokaz historyczny), dzięki czemu 
uzasadnione jest ich realizowanie na terenie szkoły.  

 

Jednocześnie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i 
talenty, niejednokrotnie „praktycznie” realizując profile swoich klas, a 
nauczyciele będą zadowoleni, że jest realizowana podstawa 
programowa i zwiększa się motywacja do nauki. Jest to także ułatwienie 
organizacyjne, gdyż część inicjatyw może być realizowana w czasie 
poszczególnych lekcji przedmiotowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дуже важливим аспектом цих заходів є те, що учні, в рамах Біржі 
завдань, створюють реальні товари та послуги або спеціальні освітні 
ініціативи (а не віртуальні продукти, такі як комп'ютерне 
моделювання). Тому на практиці вони бачать наслідки 
підприємницької діяльності, практично переживають успіх, і тим 
самим полегшується набуття знань, пов'язаних із впровадженими 
ініціативами. 
 

Можливість надана молодим людям полягає в тому, щоб 
"продукувати" дії, які є частиною навчального процесу окремих 
предметів (наприклад, тематичний фільм, математична вікторина, 
історичне шоу), щоб їх застосування в школі було виправданим. 

 

У той же час учні зможуть розвивати свої інтереси та таланти, часто 
«практично» впроваджують їх у своїй роботі в класах, а вчителі 
будуть задоволені тим, що основний навчальний план реалізується, 
а мотивація до навчання зростає. Це також є полегшення в 
організації роботи, оскільки деякі ініціативи можуть бути 
реалізовані під час окремих предметних уроків. 

 



Kilka wskazówek dotyczących realizacji inicjatyw edukacyjnych: 

 

Etap 1: Pomysł 

W celu przygotowania dobrej i ciekawej inicjatywy edukacyjnej należy ją 

przede wszystkim bardzo dobrze przemyśleć. Należy ocenić, czy osoby, 

do których inicjatywę kierujemy będą nią zainteresowane. Ważne jest 

też dostosowanie inicjatywy do predyspozycji i zainteresowań uczniów, 

którzy będą ją organizować. 

 

Etap 2: Planowanie 

Inicjatywę edukacyjną trzeba bardzo dobrze, krok po kroku, 

zaplanować. Inicjatywy organizowane spontanicznie nie cieszą się 

sukcesem. Improwizacja jest bardzo trudną sztuką, a w dużej grupie 

uczniów jest niemalże niewykonalna. Rozpoczynając od zastanowienia 

się, do kogo inicjatywa jest kierowana, dalej poprzez „reklamę”, czyli 

poinformowanie odbiorców o inicjatywie, po właściwie 

przeprowadzenie wydarzenia. Dana inicjatywa powinna być rozpisana 

zgodnie np. z planem taktycznym, a zadania powinny być podzielone 

pomiędzy poszczególnych uczniów. 

 

Etap 3: Przygotowanie i organizacja 

Do realizacji inicjatywy należy się przygotować, przeprowadzić jej próbę. 

Inicjatywy spontaniczne nie kończą się sukcesem! Inicjatywę należy 

zareklamować (poprzez plakaty, zaproszenia, ogłoszenia), należy 

zachęcić odbiorców do udziału w tej inicjatywie. Warto zachęcać 

młodzież do jakiejś oryginalnej formy reklamy (np. pojawiający się co 

jakiś czas pewien symbol budzący zaciekawienie, który ostatecznie 

stanie się logiem inicjatywy). 

Деякі поради щодо впровадження освітніх ініціатив: 

 

Етап 1: Ідея 

Для того, щоб підготувати гарну та цікаву освітню ініціативу, вона, 

насамперед, повинна бути добре продуманою. Потрібно оцінити, чи 

зацікавлені в ньому люди, для яких це буде приготовлено. Важливо 

також адаптувати ініціативу до можливостей та інтересів учнів, які її 

організують. 

 

Етап 2: Планування 

Навчальна ініціатива повинна бути дуже добре запланована, крок за 

кроком,. Ініціативи, організовані спонтанно, не є успішними. 

Імпровізація - це дуже складне мистецтво, і у великій групі учнів це 

практично не можливо. Починати потрібно з визначенням до кого 

спрямована ініціатива. Зробити "рекламу", проінформувати 

споживачів про ініціативу, про проведення події. Дана ініціатива 

повинна бути написана відповідно до тактичного плану, і завдання 

повинні бути розділені між окремими учнями. 

 

Етап 3: Приготувааня і організація 

Ініціатива повинна бути підготовлена та перевірена. Непродумані 

ініціативи не є успішними! Ініціатива повинна бути рекламована 

(через афіші, запрошення, оголошення), споживачі повинні бути 

зацікавлені брати участь у цій ініціативі. Варто заохотити молодь до 

оригінальної форми реклами (наприклад, певний символ, який іноді 

викликає цікавість та в кінцевому підсумку стане логотипом 

ініціативи). 
 



Warto zadbać o to, by ta inicjatywa edukacyjna była inna  – jeżeli jest to 

konkurs matematyczny, to taki, w którym inni jeszcze nie mieli 

możliwości uczestniczyć, w pewnym sensie wyjątkowy. 

 

Etap 4: Ewaluacja inicjatywy 

Po realizacji każdej inicjatywy należy spotkać się w grupie, żeby omówić 

jej przebieg – co okazało się sukcesem, a co wymaga jeszcze poprawy. 

 

 

 

 

 

 

 
 
W przygotowaniu inicjatywy bardzo ważna jest JAKOŚĆ!!!  
Co podlega ocenie:  
 

1. Przygotowanie bloku reklamowego, czyli plakatu i reklamy – jego 

pomysłowość i staranność  

2. Staranność przygotowania wszystkich elementów inicjatywy: 

przywitanie uczestników, przedstawienie zasad i prowadzenie 

konkurencji.  

3. Staranność przygotowanych materiałów do inicjatywy  

4. Zaangażowanie całej grupy w prowadzenie  

5. Posprzątanie po inicjatywie 

 

Варто переконатись, що освітня ініціатива відрізнялася - якщо це 

математичний конкурс, то такий, в якому інші ще не мали 

можливості брати участь, у певному сенсі унікальні. 

 

Етап 4: Оцінка ініціативи 

Після реалізації кожної ініціативи слід зустрітися в групі, щоб 

обговорити ї , тобто що виявилося успішним, а що ще потребує 

вдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ЯКІСТЬ дуже важливо в підготовці ініціативи !!! 
Що підлягає оцінці 

 

1. Підготовка рекламного блоку, тобто рекламного плаката та 

реклами - його винахідливість та старанність 

2. Ретельна підготовка всіх елементів ініціативи: запрошення 

учасників, представлення правил та проведення конкурсу.  

3. Старанність підготовлених матеріалів до ініціатив 

4. Залучення всієї групи до проведення 

5. Прибирання після проведення ініціативи 



 

Przykładowy regulamin konkursu inicjatyw edukacyjnych 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Do udziału w konkursie szkolnym mogą zostać zaproszone 

wszystkie klasy z danej szkoły. 

 

2. Nauczyciele-wychowawcy odpowiadają za nadzorowanie 

prawidłowej realizacji zadań przez młodzież. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Zwycięzcami konkursu będą te młodzieżowe zespoły zadaniowe, 

które w trakcie jego trwania zdobędą największą liczbę punktów. 

 

2. Punkty mogą być zdobywane w dwojaki, różnie punktowany 

sposób: 

I. za wymyślenie i opisanie, zgodnie z wymaganą metodyką, 

różnych inicjatyw edukacyjnych i zamieszczenie ich na Giełdzie 

Zadań; 

II. za realizację inicjatyw edukacyjnych. 

 

Приклади регламенту конкурсу на освітні ініціативи 

 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

1. Усі класи з даної школи можуть бути запрошені для участі у 

шкільному конкурсі. 

 

2. Вчителі несуть відповідальність за нагляд за правильною 

реалізацією завдань молодими людьми. 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

1. Переможцями конкурсу будуть ті молодіжні групи, які 

отримають найбільшу кількість очок під час змагань. 

 

2. Очки можна заробити двома різноми шляхами: 

I. за винахід та опис, згідно з необхідною методикою, різних 

просвітницьких ініціатив та розміщення їх на ринку праці; 

 

II. за реалізацію освітніх ініціатив. 

 

 

 

 



ETAPY KONKURSU 

Konkurs składa się z trzech etapów. 

I. Zdobywanie punktów w ramach sposobu I, w tym: 

 poszukiwanie i odkrywanie pomysłów na akcje społeczne 

(inicjatywy edukacyjne ), m.in. w dziedzinie nauki, kultury, 

edukacji, sportu, integracji środowiska szkolnego i lokalnego, 

pomocy osobom potrzebującym i inne; 

 opisanie i zarejestrowanie pomysłów giełdzie. 

 

II. Zdobywanie punktów w ramach sposobu II, w tym: 

 nabycie pomysłów na akcje społeczne (inicjatywy edukacyjne) na 

internetowej giełdzie;  

 rejestracja nabytych pomysłów na giełdzie; 

 przeprowadzenie inicjatyw; 

 przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych inicjatyw i 

zgłoszenie ich do oceny. 

III. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ КОКУРСУ 

Конкурс складається з трьох етапів 

I. Здобуті очки  методом I, у тому числі: 

 пошук та виявлення ідей для соціальних заходів (освітніх 

ініціатив), у тому числі у сферах науки, культури, освіти, 

спорту, інтеграції школи та місцевого середовища, допомоги 

нужденним та іншим; 

 опис та реєстрація ідей фондового ринку. 

 
 

II. Здобуті очки методом I, у тому числі:: 

• створення ідей для соціальних кампаній (освітніх 

ініціатив) на он-лайн фондовій біржі; 

• реєстрація придбаних ідей на фондовому ринку; 

• проведення ініціатив; 

• підготовка звіту про виконані ініціативи та їх оцінки. 

 
 
 

III. Підсумок конкурсу 

 
 
 
 
 
 



 

OPISY 
 

1. Quiz geograficzny  

Jest to zabawa polegająca na odgadywaniu różnych miejsc, zabytków, 
krain geograficznych związanych z Polską i Ukrainą. Jest to rodzaj quizu, 
gry, w której uczestnicy muszą odgadywać poszczególne zadania, 
miejsca znajdujące się w Polsce. Przykładowy sposób realizacji: 
zadaniem firmy jest przygotowanie 3 rund konkurencji. Runda 1: na 
prezentacji multimedialnej znajdują się zdjęcia poszczególnych miejsc, 
każda z drużyn biorących udział w rozgrywce otrzymuje mapę z 
konturem Polski i Ukrainą. Organizatorzy kolejno wyświetlają zdjęcia 
poszczególnych miejsc/zabytków - uczestnicy natomiast na mapie 
muszą zaznaczyć w którym miejscu znajduje się dany zabytek/miejsce 
oraz co to jest. Runda 2: Na tej samej mapie uczestnicy muszą zaznaczyć 
Państwa sąsiadujące z Polską i Ukrainą. Runda 3: Organizatorzy zadają 
pytania: np. Jaki jest najwyższy szczyt Polski? Zadaniem pozostałych jest 
udzielenie prawidłowej odpowiedzi (można też np. dopasowywać 
województwa do ich stolic). 
 

2. Quiz literacki 

Gra sprawdzająca poziom wiedzy o polskich autorach, o polskich 
dziełach literackich, forma dowolna - krzyżówka, dopasowywania, 
odpowiadanie na pytania, odgadywanie tytułów po obrazkach, scenkach 

 
3. Quiz językowy 

To rodzaj gry polegający na odkrywaniu zasad języka polskiego, może to 
być np. pewnego rodzaju dyktando, łamańce językowe, literowanie 
poszczególnych słów. 
 
 

Опис 
 

1. Географічна вікторина 
Ця гра базується на визначенні різних місць, пам'яток, географічних 
регіонів, пов'язаних з Польщею та Україною. Це свого роду 
вікторина, гра, в якій учасники повинні вгадати детальні завдання, 
місця, розташовані в Польщі. Наприклад : завданням фірми є 
підготовка трьох раундів змагань. Раунд 1: на мультимедійній 
презентації є фотографії окремих місць, кожен група ,яка бере 
участь в грі отримує карту з контуром Польщі та України. 
Організатори, у свою чергу, показують фотографії окремих місць / 
пам'ятників - учасники, з іншого боку, повинні позначити на карті, 
де знаходиться даний пам'ятник / місце, і що це таке. Раунд 2: На тій 
же карті учасники повинні вказати сусідні країни Польщі та України. 
Раунд 3: Організатори задають такі питання: напр. Яка найвища 
точка Польщі? Завданням інших - дати правильну відповідь ( також 
можна, наприклад, написати області та столиці). 
 
2. Літературна вікторина 
Ігри, що перевіряють рівень знань про польських авторів, про 
польські літературні твори. Форма довільна - кросворд, відповідь на 
питання, відгадування назв картин, сценок. 
 
3. Мова вікторини 
Це своєрідна гра, заснована на правилах написання польської мови, 
це може бути, наприклад, свого роду диктант, скоромовки, 
написання окремих слів. 
 

 



4. Quiz historyczny 
 

Rozsypanka - zadaniem ucznia jest dopasowanie postaci historycznej do 
opisu, który dotyczy wydarzenia z historii, w którym ta postać miała 
najważniejsze znaczenie. W tym celu uczniowie otrzymują kartki, na 
których wpisane jest imię i nazwisko postaci, natomiast na drugiej 
kartce znajduje się opis wydarzenia, które odnosi się do tej postaci.  
 
Zgadnij kto ? - Wchodzącym do sali prowadzący przypina na plecach 
kartki z imionami sławnych osób. Każdy chodzi po sali i próbuje zgadnąć 
kim jest, zadając pytania pozostałym osobom. Kiedy odgadnie kim jest, 
przypina sobie kartkę z przodu i chodzi dalej pomagając innym. np. 
Prowadzący (wychowawca) każdemu uczniowi przypina na plecy 
karteczkę 
z imieniem i nazwiskiem słynnej postaci historycznej. Uczniowie 
rozchodzą się po klasie zadając pytania każdej z osób, dopóki nie 
odgadną postaci, którą są. 
 
Inny wariant: Do koperty wkładamy zdjęcie znanej postaci historycznej, 
każda osoba losuje kopertę, a jej zadaniem jest odgadnięcie postaci, 
która znajduje się w kopercie. (Grę można przeprowadzać również w 
drużynach). Można też wykorzystać pantomimę - rodzaj przedstawienia, 
w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie 
używając ruchu, mowy ciała i gestów. Zadaniem ucznia jest 
zaprezentowanie jakiejś scenki historycznej (np. Obrady okrągłego 
stołu), reszta grupy próbuje zgadnąć daną scenkę. Inną opcją danej gry 
jest zaproszenie na środek sali kilku osób, które będą przygotowane tj. 
np. przebrane za określone osoby, które prezentują życiorys 
poszczególnych osób, a następnie drużyny muszą zadawać im pytania, 
na które poszczególne osoby będą modły odpowiadać tylko: „tak” lub 
„nie”. 
 

4. Історична вікторина 
 
Карточки - завданням учня є знайти  збіг з історичною фігурою та 
описом, що стосується історичної події, в якій цей персонаж мав 
важливе значення. З цією метою учні отримують картки, на яких 
написано ім'я та прізвище особи, а на другій сторінці - опис події, 
яка відноситься до цієї особи. 
 
Вгадати хто? – Ведучий прикріплює особам, що входить до кімнати, 
на спині картки з іменами відомих людей. Кожен ходить по кімнаті і 
намагається вгадати, хто він, задаючи питання іншим людям. Коли 
він здогадується, хто він є, знімає карту з плечей і продовжує 
допомагати іншим. Наприклад, вчитель прикріплюєна плечах учнів 
карточку з ім'ям і прізвищем відомого історичного діяча. Учні ходять 
навколо класу, задаючи питання кожній людині, поки вони не 
вгадають, яким вони є. 
 
 

Інший варіант: До конверту кладемо фотографії відомої історичної 
особи. Кожний  учасник вибирає конверт  і його завданям є 
відгадати особу , яка зображена на фотографії(гру можна грати в 
групах). Можна  також використати пантоміму – це вид 
представлення , в якому учень не використовуючи слова , тільки за 
допомогою тіла і жестів, показує це представлення. Завданням учня 
є показати історичну сценку, а решта групи повині відгадати  цю 
сценку. Іншою версією цієї гри є запросити декілька учасників на 
середину  залу, які будуть передягнені як персонажі, які 
представляють біографію окремих осіб, і тоді команди повинні 
задавати їм питання, на які учасники будуть давати відповідь лише : 
«так» чи «ні». 
 

 



5. Olimpiada na wesoło 
To rodzaj olimpiady na wesoło, tyle że nie wymagającej umiejętności 
sportowych, ale współpracy. Przykładowe konkurencje to np. slalom z 
łyżką z jajek, skoki w workach, wyścigi rzędów, wyścigi 3 nóg.  
 
6. Siatkówka wodna 

To turniej siatkówki wodnej, do którego zostają zaangażowane inne 
pozostałe drużyny. „Piłką” są balony. Balony są przerzucane przez 
„pary”- 2 osoby trzymające w rękach ręcznik. Zwycięzcy otrzymują 
przygotowany przez organizatorów Puchar. 
 
7. Potańcówka 
Zabawa taneczna prowadzona przez wodzirejów/animatorów, 
prowadzących w czasie potańcówki różne zabawy. 
 
8. Świetliki  
To inicjatywa realizowana nocą, polegająca na przejściu odpowiedniej  
trasy,  której punkty wyznaczają jedynie światełka. 
 
9. Pokaz talentów 
Wydarzenie w czasie którego poszczególni uczestnicy prezentują swoje 
talenty, pokaz nie jest konkursem, jego celem jest prezentacja talentów 
młodych osób. 
 
10. Turniej piłki nożnej 
Zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Pióra Orła Białego oraz 
zorganizowanie konkursu na najlepszy doping, przyśpiewki kibiców. 
 

5. Весела олімпіада  
Це свого роду веселі старти, але які не вимагають спортивних 
навичок, тільки співпраці. Прикладами конкуренції є, 
наприклад,пройти дистанцію «змійкою» з ложкою на якому є яйєце, 
стрибки в мішках,  командні змагання . 
 
6. Водний волейбол 
Це волейбольний турнір, в якому беруть участь інші команди. 
Повітряні кульки - кулі наповнені водою. Дві особи, що тримають 
рушник у руках з кулею , повині перекинути її через сітку. 
Переможці отримують Кубок, підготовлений організаторами. 
 
7. Польські 
Танцювальна вечірка проводиться діджеями і  аніматорами, які 
проводять різні ігри під час танців. 
 
8. Світлячки 
Це ініціатива, проводиться вночі. Вона полягає у проходженні 
відповідного маршруту, який встановлений за допомогою лише 
вогнів(світлячків). 
 
9. Талант шоу 
Подія, під час якої окремі учасники представляють свої таланти. Шоу 
не є конкурсом, його метою є представлення талантів молоді. 
 
10. Футбольний турнір 
Організація футбольного турніру за Кубок з пір'я Білого Орла. 
Організація конкурсу за кращих вболівальників та фанатів. 
 

 

 



11. Numerki  
 

Zabawa polega na odnalezieniu odpowiednich numerków. Osoba losuje 
tzw. „mały numerek” i następnie musi odnaleźć „duży numerek”. Po 
odnalezieniu „dużego numerka” osoba wraca do prowadzących i 
pokazuje znaleziony numerek. Wówczas zostaje jej przydzielone 
zadanie. Jeżeli zadanie zostanie wykonane poprawnie osoba dostaje 1 
punkt.  
 
 

11.Номерки  

Гра полягає в тому, щоб знайти потрібні цифри. Особа бере так 
зване "Мале число", а потім потрібно знайти "велике число". 
Знайшовши "великий номер", особа повертається до ведучих і 
показує знайдене число. Ведучі говорять завдання,відповідно до 
номера яке особа має виконати. Якщо завдання виконано 
правильно, особа отримує 1 бал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plan taktyczny – realizacja zadań Firmy Młodzieżowej 

Nazwa firmy młodzieżowej: …………………………………………… 

Тактичний план – реалізація завдань молодіжної фірми 

Назва молодіжної фірми:............................................. 

 
Zadanie główne 

Головне завдання  
Zadanie szczegółowe 

Деталі завдання 
Data/Osoba 
Дата/особа 

Ocena 
Оцінка  

1. Poprawne założenie firmy młodzieżowej  
- podpisanie aktu notarialnego 
- wybór prezesa i wiceprezesa 
- podział zadań 
1. Створення молодіжної  фірми  
- підписання нотаріального акту 
- вибір президента та віце-президента 
- розподіл завдань 

   

2. Przygotowanie „wizytówki” firmy 
młodzieżowej – przygotowanie scenki na żywo 
2. Підготовка "візитної картки" молодіжної 
фірми - підготовка сценки.  

   

3. Udzielenie wywiadu przez opiekuna/prezesa 
firmy młodzieżowej grupie medialnej (grupa 
medialna – nagranie wywiadów) 
3. Інтерв'ю керівника / президента 
молодіжної фірми завдяки медіа-групі 
(медіа-група - запис інтерв'ю) 

   

4. Przygotowanie reklamy promującej Pokaz 
Finałowy – nagranie i wyświetlenie reklamy 
4. Підготовка реклами, що показує фінальний 
результат - запис та показ  реклами. 

 
 
 
 

  

5. Przygotowanie quizu promującego temat 
główny firmy 
5. Підготуйте вікторину, що рекламує 
основну тематику фірми. 

 
 

  

6. Przygotowanie inicjatywy dla lokalnej 
społeczności (Wieczorek Polsko – Ukraiński , 
wydarzenie w czasie Pokazu Finałowego) 
6. Підготовка ініціативи для місцевої громади 
(Вечір Польсько – Український , під час 
фінального показу) 

 
 

  

7. Przygotowanie Pokazu na Pokaz Finałowy 
7. Підготовка шоу до фінального показу.  

 
 

  

8. Przystąpienie do audytu końcowego 
8.Представлення кінцевого аудиту. 

   

9. Przygotowanie się do mini konferencji 
podsumowującej projekt 
9. Підготовка до міні конференції, 
узагальнення проекту 

 
 
 
 

  

10. Przygotowanie inicjatyw z Giełdy zadań 
10. Підготовка ініціатив на біржі  завдань 

 
 
 

  



10.1. Przygotowanie 1 inicjatywy 
10.1 Приготування 1 ініціативи  

 
 

  

10.2. Przygotowanie 2 inicjatywy 
10.2 Приготування 2 ініціативи 

 
 

  

10.3. Przygotowanie 3 inicjatywy 
10.3 Приготування 3 ініціативи 

   

 

 

Scenariusz Magazynu w projekcie „Młodzieżowa firma społeczna” 

Сценарій репортажу в проекті «Соціальна молодіжна фірма» 

Część 
Magazynu 

Czas 
trwania 

Szczegóły Przebitki Dźwięk 

Czołówka 15 s Na szablonie  bez Muzyka  

Studio  
 
Студія 

45 s 
 
45 с. 

Prezentacja Magazynu, 
Krótka prezentacja treści  
Zaproszenie do oglądania tematu 
głównego 
Презентація репортажу, 
Коротка презентація опису репортажу 
Запрошення до перегляду головної 
тематики  

W plenerze w tle 
dom, 
На плані –  на фоні 
будинку  

Naturalny  
оригінал 

Reportaż 
„Studia w 
Polsce” 
 
Репортаж 
«Університет 
в Польщі» 

4 – 5 
minut 
4-5 хв. 

1. Zapowiedź prowadzących – 
wprowadzenie w temat reportażu,  
2. Komentarz z offu o danej uczelni – 
kilka krótkich informacji, 
1. Розмова ведучих – впровадження 
теми репортажу  
 
 
3. Wywiady z osobami 
reprezentującymi uczelnie, 
3.Інтер’ю з особами, які презентують 
вищий навчальний 
заклад   
 
 
4. Komentarz z offu o danej uczelni – 
kilka krótkich informacji, 
4. Коментар про даний навчальний 
заклад – декілька короткої інформації 
 
5. Wywiad z przedstawicielem drugiej 
uczelni 
5. Інтерв’ю з представником іншого 
навчального закладу 
 
6. Wywiad ze studentem ukraińskim 
6.  Інтерв’ю  з українським сттудентом  
 
7. Krótkie podsumowanie 
prowadzących 

1. Na tle uczelni, z 
perspektywa miasta, 
1. На фоні 
університету  з  
перспектиивою 
міста 
2. Widoki uczelni, 
plany ogólne i 
półzbliżenia  na 
nazwy, tablice, itp. 
2. Вигляд  
університтету, 
загальний  план, 
напівзближення на 
назву, таблицюі т.д. 
 
3. plan „100”, 
przebitki detale z 
pomieszczenia, z 
uczelni,  
3. План «100», 
деталі з 
приміщення, 
університету 
4. Widoki uczelni, 
plany ogólne i 
półzbliżenia  na 
nazwy, tablice, itp.  
4. Вигляд  
університтету, 

1. Dźwięk naturalny 
z tłem 
2. dźwięk naturalny 
lekka muzyka,  
 
 
 
3. Dźwięk naturalny 
 
 
 
4. dźwięk naturalny 
lekka muzyka,   
 
 
5. Dźwięk naturalny 
 
 
 
6. Dźwięk naturalny 
 
 
7. Dźwięk naturalny 
z tłem 
 



7.  Короткий підсумок  ведучих  загальний  план, 
напівзближення на 
назву, таблицюі т.д 
5. plan „100”, 
przebitki detale z 
pomieszczenia, z 
uczelni,  
5. План «100», 
фрагменти та деталі 
з приміщення, 
університету 
 
6. plan ogólny z 
miasta, przebitki z 
uczelni, 
6. Загальний план 
міста, фрагменти з 
навчального 
закладу 
7. Na tle uczelni, z 
perspektywa miasta, 
7. На фоні 
університету  з  
перспектиивою 
міста 
 
 

Studio 
Студія 

30 s 
30 с 

Krótkie skomentowanie obejrzanego 
materiału, 
Zaproszenie do oglądania newsów, 
Короткий коментар побаченого 
матеріалу 
Запрошення до перегляду новин 

W plenerze w tle 
dom, 
В плані на фоні 
будинку 

Naturalny 
натуральний 

Newsy  
новини 

6 x 45 s 
6 х 45 с 

1.  
2. 
3. 
4.  
5. 
6.  

  

Studio 
студія 

30 s 
30 с 

Krótkie skomentowanie obejrzanych 
newsów, 
Zaproszenie do oglądania reportażu, 
Короткий коментар новин, 
Запрошення до перегляду репортажу 

W plenerze w tle 
dom, 
В плані на фоні 
будинку 

Naturalny 
натуральний 

Reportaż 
„Młodzieżowa 
firma 
społeczna” 
Репортаж 
«Соціальна 
молодіжна 
фірма» 

4 
minuty 

1. Krótkie wprowadzenie w temat 
reportaż 
1. коротке впровадження на тему 
репортажу 
2. Wywiad z koordynatorką projektu -  o 
istocie projektu i młodzieżowych firm 
społecznych, 
Інтер’ю з координатором проекту – 
про історію проекту і молодіжних 
фірмах 

1. w tle praca firm, 
1. на фоні роботи 
фірми  
 
2. w tle pracujące 
firmy,  
2. . на фоні роботи 
фірми  
 
3. Przebitki z pracy 

1. Dźwięk 
naturalnym, najazd 
muzyczny,  
1. Звук 
натуральний, 
підклад музичний 
2. Dźwięk 
naturalnym 
 
3. Dźwięk 



3. Komentarz z offu o pracy bieżącej 
firm,  
3. Коментар про роботу даної фірми 
 
4. Wywiad z prezesem lub 
pracownikiem firmy x 3 – co robią w 
firmie, jak się podoba ta praca, jakie są 
jej zalety, czego się uczą,  
4. Інтер’ю з президентом або 
працівником фірми, що роблять у 
фірмі, чи подобається робота на 
фірмі, чого навчаються 
5. Komentarz podsumowujący,  
5. Підсумковий коментар 

firm  
3. . на фоні роботи 
фірми  
 
4. Przebitki z pracy 
firmy, odpowiednia 
firm do właściwego 
prezesa,  
4. фрагменти з 
роботи фірми, 
інтерв’ю з 
президентом тієї 
фірми 
5. W tle pracujące 
firmy 
5. . на фоні роботи 
фірми  
 
 

naturalny, 
3. Звук 
натуральний, 
4. Dźwięk naturalny 
4. Звук 
натуральний, 
 
 
5. Dźwięk 
naturalnym, najazd 
muzyczny,  
5. Звук 
натуральний, 
підклад музичний 
 

Studio 
студія  

45 s 
45 с 

Krótkie skomentowanie obejrzanego 
reportażu, Podsumowanie Magazynu, 
podziękowanie i pożegnanie 
Короткий підсумок побаченого 
репортажу, підсумок репортажу, 
Подяка і прощання. 

W plenerze w tle 
dom, 
В плані на фоні 
будинку 

Naturalny 
натуральний 
 

Czołówka 
końcowa 
кінець 

20 s 
20 с 

   

                        16,5 minuty 

 


