
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt 
lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 

ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 



Storytelling wywodzi się z czasów, kiedy nie 
istniał alfabet, a jedyną drogą przekazywania 
informacji były historie przekazywane z ust do 
ust.  

Opierał się na budowaniu opowieści 
nacechowanej pewnym ładunkiem 
emocjonalnym, a także wykorzystywaniu 
odpowiednich metafor, znaczeń, symboli. 

 



Czym jest Storytelling? 
  Jest to sztuka używania słów i 
metafor w celu zobrazowania 
innym ludziom pewnej idei czy 
zamysłu, w sposób pobudzający 
ich wyobraźnię i poruszający 
emocje.  
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 Snucie historii jest 

umiejętnością 

komunikowania w 

sposób angażujący 

emocjonalnie, 

wciągający 

słuchacza w dialog, 

trwale zapadający w 

pamięć. 

 



Storytelling to narzędzie... 

...wykorzystujące 

opowieści, które przez 

odpowiedni sposób 

narracji i przekazywania 

ich słuchającym, służą 

wszechstronnemu 

rozwojowi i mogą 

zmieniać sposób 

myślenia, działania, i 

postrzegania różnych 

zjawisk czy 

pojawiających się w 

życiu problemów. 
 



Zalety Storytellingu 

 Przez pokazanie szerszego kontekstu danego problemu 
(w formie metafory, opowieści), storytelling umożliwia 
bezpieczne dla odbiorcy dzielenie się spostrzeżeniami i 
refleksjami.  

 

 Może poddawać gotowe pomysły rozwiązań, edukować i 
zmieniać dotychczasowe patrzenie na przedstawiony w 
opowiadaniu problem. 

 



Obszary stosowania  Storytellingu 
 Wykorzystywany jest, jako 
konkretne narzędzie m.in. W 
zakresie: 

•indywidualnego rozwoju  

•edukacji, terapii 

•kreowania marki i reklamy  

•budowania kultury organizacji 

•sprzedaży i budowania relacji z 
klientem  

•zarządzania wiedzą pracowników  

•motywowania i budowania 
zespołów 

•Przywództwa, autoprezentacji 
 

 



Inne zastosowania 

Storytelling również 
może być 
wykorzystywany, jako 
metoda badawcza z 
zakresu badań 
jakościowych 
opierającą się na 
analizie opowieści 
tworzonych przez 
członków danej 
społeczności.  
 
Także, jako metoda 
diagnozująca 
problemy członków 
danej grupy. 
 



Dla kogo? 
Storytelling może stać się inspiracją 

dla wszystkich nauczycieli, trenerów, 

szefów i liderów, którzy potrzebują 

skutecznych narzędzi do edukacji, 

rozwoju i motywowania uczniów, 

pracowników, słuchaczy. 
 



Ważne pojęcia 

Narracja 

metafora 

scenariusz 

opowiadanie 

 



Narracja 
 Narratio łac. (opowiadanie) zbiór wszystkich 

elementów tekstu składających się na fabułę, reguł 

przy pomocy których te elementy są łączone i zasad, 

według których elementy generują u odbiorcy 

uczucie obcowania z fabułą. 

 Narracja to opowieść posiadająca: 

 początek, środek, koniec oraz wiążący je główny 

wątek. 

  Narracja pozwala interpretować 

 przeszłość i kształtować  

 przyszłość. 



Opowiadanie historii 
 Jest przekazywaniem zdarzeń poprzez 

słowa, obrazy, dźwięki często też 
improwizację. 

 Historie i opowieści były przekazywane 
w każdej kulturze jako sposób 
rozrywki, edukacji, ochrony dóbr 
kultury i wpajania wartości moralnych. 

 Kluczowe elementy opowieści to: 
fabuła, postacie (bohaterowie) i 
narracyjny punkt widzenia. 



Rola opowiadania 
 Opowiadanie jest środkiem wymiany i interpretacji 

doświadczenia. 

 Pomaga przełamać bariery kulturowe 

 Dostarcza wiedzy w kontekście społecznym 

 Pozwala na ukazywanie nowych perspektyw i 
rozwiązań 

 Aktywuje wiedzę – pozwala uczyć się, obserwować, 
słuchać, uczestniczyć, tworzyć innowacyjne 
rozwiązania. 

 



Digital Storytelling - znaczenie 
 Cyfrowe narzędzia są coraz częściej wykorzystywane 

do opowiadania osobistych historii, wpływa na to 
dostępność darmowych programów do edycji 
multimediów.  

 Rośnie również poziom kompetencji technicznych 
jakie są potrzebne do twórczego i aktywnego 
funkcjonowania w Internecie (przykładem może być 
powstawanie amatorskich filmików na YouTube). 

 



Jak tworzona jest opowieść? 
 Mogą być to osobiste historie opowiedziane przez 

uczniów za pomocą technik multimedialnych. 

 Historie cyfrowe mogą być też instruktażowe, 
historyczne bądź refleksyjne – ważny jest element 
emocjonalny i uwzględniający perspektywę 
publiczności. 

 W Storytellingu nie chodzi o samo przekazanie 
opowieści, ale o interaktywność i refleksję, które 
opowieść jest w stanie pobudzić. 



Czym jest Digital Storytelling 
 To forma opowiadania historii za pomocą narzędzi 

multimedialnych.  

 Tak przygotowana opowieść nie składa się już tylko 
z tekstu, ale jest wzbogacana innymi mediami . 

 Prezentacje trwają krótko (od kilku do dziesięciu 
minut) 

 Powstają jako efekt montażu elementów 
medialnych połączonych w spójną całość. 



Specyfika Digital Storytellingu 

 • multimedialność  - łączenie tekstu z innymi 
materiałami jak dźwięk, video, obraz, publikacje 
sieciowe, które skupiają uwagę bardziej na wizualnej 
prezentacji niż na kontekście tekstowym.  

 • standaryzacja – materiały muszą być tak opracowane, 
aby były przystępne dla przeciętnego odbiorcy 
Internetu. 

 • społeczny kontekst – należy liczyć się z możliwością  
docierania z materiałem do bardzo różnorodnych 
odbiorców (nie zawsze branych pod uwagę) 

 



Zastosowanie różnych elementów  
przykład 

 Fotografia (np. z zastosowanie efektu zbliżania) 

 Dźwięk w postaci podkładu muzycznego 

 Monolog lektora 

 Napisy 

 Krótki film video (może być to video nagrane za 
pomocą telefonu komórkowego 



Założenia stosowania Digital 
Storytelling w edukacji 

 Nauczyciele mogą wykorzystać cyfrową narrację na 
wiele sposobów:  

 zaczynając od wprowadzenia nowego materiałów celu 
ułatwienia uczniom nauki, poprzez syntezę dużych 
ilości treści, realizację badań, kończąc na zdobyciu 
doświadczenia w korzystaniu z narzędzi cyfrowej 
komunikacji. 



Cele Digital Storytelling dla 
nauczyciela 

 Odwołanie się do różnych stylów uczenia się poprzez 
możliwość wykorzystania cyfrowej narracji i różnych 
narzędzi multimedialnych w prezentacjach. 

 Zwiększenie zainteresowania , uwagi oraz motywacja dla 
„cyfrowej generacji” uczniów w klasie. 

 Ujawnianie ukrytych talentów uczniów, którzy 
samodzielnie zagłębiają się w kształtowanie własnej 
opowieści i mogą ją w ciekawej formie przedstawić innym. 

 Projekty uczniów są publikowane w Internecie przez co 
mogą być poddane krytycznej ocenie przez rówieśników. 



Cele Digital Storytelling dla ucznia 
 Nauka wykorzystania Internetu do poszukiwania 

wartościowych treści, ich analiza i synteza 

 Rozwój zdolności komunikacyjnych poprzez 
zadawanie pytań, wyrażanie opinii, relacji oraz pisanie 
dla określonej grupy odbiorców. 

 Rozwój umiejętności obsługi komputera, korzystania z 
oprogramowania łączącego różne multimedia. 

 



Warsztaty Storytelling 
 Przykładowe warsztaty  polegają na opowiedzeniu 

własnej nacechowanej emocjonalnie historii, która 
odcisnęła znaczące piętno na życiu uczestników. 

 Każdy etap poprzedza dyskusja w grupie i rozmowy z 
prowadzącymi. 

 Następnie uczestnicy tworzą swoje historie wykorzystując 
fotografie, nagrania audio zapisem relacji mówionych, 
następnie dopracowują linię fabularną bazując na 
własnych wspomnieniach. 

 Kolejny krok to montaż przygotowanych materiałów za 
pomocą prostych w obsłudze programów do edycji wideo. 



Przykładowa lekcja 

 Uczestnicy i uczestniczki tworzą w internecie relację z 
wydarzenia, w którym brali udział. Wykorzystują 
multimedialne materiały (teksty, fotografie, nagrania 
wideo). Podgrupy opracowują poszczególne elementy, 
celem jest jednak stworzenie spójnego dzieła. 

 Materiały mają zostać opublikowane w internecie w 
zwartej formie (blog, strona w serwisie 
społecznościowym, multimedialna gazeta). 

 

 



Ewaluacja 
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i 

uczestniczki: 

 uważają współpracę grupową za efektywną metodę 
pracy? 

 umieją spośród dostępnych materiałów wybierać 
odpowiednie albo je dopasowywać czy przetwarzać do 
swoich celów? 

 potrafią publikować stworzone przez siebie treści w 
Internecie? 

 widzą sens w badaniu odbioru efektów swojej pracy i 
potrzeb odbiorców? 

 



Dziękuję za uwagę! 


