Formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw (łączenie pojęć i ich definicji)
dr Janusz Reichel i mgr Agata Rudnicka
Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości, godzina wychowawcza
Czas: 45 min
Cele i efekty:
- zapoznanie uczniów z rolą organizacji biznesowej w społeczeństwie,
- poznanie form zaangażowania społecznego organizacji,
- umiejętność wskazania przykładów poszczególnych form zaangażowania społecznego,
- uwrażliwienie uczniów na postawy prospołeczne w biznesie.
Metody pracy
Pogadanka, praca w grupach, grupy eksperckie, praca indywidualna, wykład,
Środki dydaktyczne
Materiały informacyjne odnośnie poszczególnych form zaangażowania społecznego (do
przygotowania przez nauczyciela), kserokopie z przykładami praktycznymi (do przygotowania przez
nauczyciela).
Przebieg lekcji

Przebieg lekcji

Metody

Środki
dydaktyczne

a. nauczyciel rozmawia z uczniami o roli
pogadanka
przedsiębiorstwa w społeczeństwie, pyta o
pozytywne i negatywne aspekty
działalności;
b. podsumowanie w formie tabelki
wpisanej do zeszytu przez uczniów
(negatywne i pozytywne efekty
działalności przedsiębiorstw).

Czas
trwania
10 min

praca w grupach,
a. ćwiczenie „grupy eksperckie”:
grupy eksperckie
uczniowie dzielą się na grupy 5-6
osobowe (każda osoba w grupie ma swój
numer 1-6); każda grupa otrzymuje zestaw
materiałów dotyczący jednej formy
zaangażowania (1grupa - 1 forma);
uczniowie zapoznają się z materiałami;
b. następuje zmiana grup 1 formują I
grupę, 2 – II grupę, itd.; w nowych grupach
uczniowie uczą się od siebie o poznanych
formach zaangażowania, tak, aby wszyscy
w grupie znali wszystkie formy.

Materiały
informacyjne
odnośnie
poszczególnych
form
zaangażowania
społecznego

a. 7-10min
b. 15 min

a. każdy uczeń otrzymuje kserokopię z
przykładami praktycznymi form
zaangażowania. Zadaniem ucznia jest
dopasowanie, który przykład odpowiada,
jakiej formie poznawanej na zajęciach.
b. osoba chętna czyta rozwiązanie
zadania.

kserokopie z
przykładami
praktycznymi

a. 3-5 min
b. 1-2min

praca
indywidualna
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Podsumowanie nauczyciel przypomina o wykład
negatywnych i pozytywnych aspektach
działalności przedsiębiorstw, podkreślając
rolę zaangażowania społecznego i form w
jakich ono może się odbywać.

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 042 632 03 11, fax 042 291 14 50
www.zrodla.org

3min

Projekt dofinansowany przez
Ligę Odpowiedzialnego Biznesu
w ramach programu grantowego
Pracownia Działań Lokalnych.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez
utworów zależnych 2.5 Polska". Scenariusze wraz z kartami pracy wolno kopiować i rozpowszechniać w
celach niekomercyjnych pod warunkiem podania ich źródła i autorstwa.
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