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___________________________________________________________________ 

1. Zasady spotkania 

2. Przedstaw się…jakim warzywem jesteś? (ćwiczenie  na pobudzenie 

kreatywnego myślenia) 

3. Co to jest kreatywność? 

 

Kreatywny i kreatywność – słowa te zrobiły w ostatnich latach zawrotną 

karierę i zaczynają być nadużywane, dlatego warto sobie uzmysłowić, że 

kreatywność to in. potencjał twórczy, pomysłowość: W agencjach 

reklamowych ceni się bardzo kreatywność pracowników; a kreatywny to in. 

pomysłowy, twórczy: kreatywny człowiek; kreatywny wynalazca; kreatywne 

myślenie.  

Słowa kreatywność i kreatywny odnoszą się zatem do potencjału, do 

otwierania nowych perspektyw i do stwarzania nowych możliwości. Używając 

ich w połączeniu z rzeczownikami nieżywotnymi, powinniśmy się głęboko 

zastanowić, czy rzeczywiście dana rzecz jest kreatywna, czyli stwarzająca 

nowe możliwości, czy tylko jest efektem kreatywności, ale sama nie stworzy 

już niczego nowego: kreatywna metoda myślenia; kreatywne podejście do 

problemów; kreatywne działanie, ale już nie: kreatywny strój (popr. oryginalny 

strój); kreatywna kampania reklamowa (popr. pomysłowa kampania 

reklamowa).  

Najbezpieczniej jest jednak używać polskich odpowiedników tych ryzykownych 

słów, czyli wyrazów twórczy i twórczość. Ich związek z tworzeniem jest na tyle 

czytelny, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że będąca efektem twórczości 

najwybitniejszego nawet projektanta mody suknia sama twórcza być nie może. 

Kreatywność można rozwijać. 

 



4.  Ćwiczenia (rozwijające twórcze myślenie) 

Co by było gdyby drzewa rosły do góry nogami? 

Co by było gdyby nie było komputerów? 

Żarówki świeciły na czarno? 

5. Ćwiczenia (rozwijające twórcze myślenie) 

Nietypowe połączenie smaków. 

6. Przekazywanie informacji – obrazki. Praca w grupach.  

Kto niesie informację? Ile czasu zajmuje dostarczenie informacji? Do ilu osób 

dotrze? 

Jakie po drodze spotyka zagrożenia? 

 

Gołąb pocztowy (2-kilkanascie minut, 100-3 h) 

Indianin (warunki pogodowe, 100-system sztafeta) 

Dobosz (2-kilkanaście, 100-2 dni) 

Biegacz (2-10min; 100-1 dzień) 

 

WNIOSKI:  

Ludzie od zawsze chcieli przekazywać informacje 

Wykorzystali różne sposoby ich przekazywania 

Skuteczność metod ograniczona 

Informacje docierały do stosunkowo niewielkiej liczby osób 

Pojęcie „wioski globalnej” 

 

7. WSPÓŁCZESNE ŚRODKI KOMUNIKACJI: MEDIA  

PRASA:- 1 połowa XVII wieku, 30 maj 1631 „ Gazette de France” 

RADIO:- 1887 Heinrich Herz zademonstrował publicznie nadawanie i odbiór 

fal elektromagnetycznych. Włoch Gugliemo Marconi w 1896 opatentował 

pierwszy system radiowy nadający się do powszechnego użytku. 

TV: 2 połowa XIX wieku (wynalezienie lampy elektronowej, a później w 1897 

prototypu kineskopu). W 1929 roku BBC rozpoczęło eksperymentalne 

nadawanie programu telewizyjnego, a 11 lat później nadawano już transmisje 

w kolorze. 

INTERNET: 1969  powstała ARPAnet, sieć 4 komputerów stworzona przez 

amerykańska agencje rządową. Wykorzystywana był do komunikacji miedzy 

naukowcami, przesyłania listów elektronicznych i wspólnej pracy nad 

projektami. 

W 1973 siec liczyła 35 węzłów. W 1979 po raz pierwszy pojawiło się 

słowo Internet. W 1983 od ARPAnet zostaje odłączona siec wojskowa i 

powstaje właściwy Internet. 

 

Kula ziemska: szybkość, brak ograniczeń terytorialnych, niskie koszty, łatwa 

dostępność. 

 

8. Media z punktu widzenia biznesu: 



Każda kampania reklamowa to ogromne przedsięwzięcie. Dotyczy to również 

kwestii doboru mediów do kampanii. Wynika to z ich dużej różnorodności oraz 

różnej specyfiki. Najczęściej stosuje się podział mediów na dwie grupy: ATL (z 

ang. above-the-line) oraz BTL (below-the-line). Jest to w gruncie rzeczy 

sztuczny podział, stworzony na potrzeby agencji reklamowych.  

W przypadku mediów ATL, agencja wynagradzana jest w sposób prowizyjny. 

Tutaj płaci się za sprzedaż konkretnej powierzchni/czasu reklamowego. Do 

mediów ATL zalicza się: telewizję, radio, prasę oraz reklamę zewnętrzną. BTL. 

Zalicza się do nich różnego rodzaju wystawy, targi, dystrybucję ulotek, 

reklamę w punktach sprzedaży itd. Na pograniczu mediów ATL i BTL stoi 

Internet. 

 

9. Kreatywność w świecie współczesnych mediów (przykłady najbardziej 

efektywnych kampanii społecznościowych ostatnich lat) 

 

Załączniki do ćwiczenia 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


