
Technologia jako narzędzie ekspresji

Storytelling cyfrowy dla grupy dorosłych imigrantek, gdzie w procesie uczenia się bezpośredniego, face-to-face, online oraz w formach 
łączonych przekazywane są osobiste doświadczenia adaptacji w nowym środowisku kulturowym i różne sposoby samorealizacji. 
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Grupa docelowa Niniejsza ścieżka kształcenia jest w zasadzie odpowiednia dla dowolnej grupy 6–10 dorosłych imigrantów 
w trakcie nauki języka kraju przyjmującego, doskonalących umiejętności międzykulturowej adaptacji 
i umiejętności cyfrowe, a także rozwijających zdolność samoświadomości i samooceny. Została ona 
z powodzeniem przetestowana z grupą imigrantek o różnym pochodzeniu kulturowym i w różnym wieku 
przebywających na Islandii. Warunkiem udziału w kursie było posiadanie podstawowych umiejętności 
cyfrowych. Zajęcia prowadzono w języku islandzkim i angielskim.  

Wyzwania Niewiele trudności napotkano. Rekrutacja uczestniczek i zachęcenie ich do podzielenia się swoimi 
życiowymi doświadczeniami wymagały pewnego wysiłku. Osobiste kontakty i wcześniejsza znajomość 
ułatwiły nam sprawne przeprowadzenie warsztatów i stworzenie atmosfery zaufania w grupie. Odległość 
pomiędzy miejscami zamieszkania uczestniczek oraz brak wolnego czasu w wypadku większości osób 
stanowiły pewne przeszkody, z którymi musieliśmy się zmierzyć, planując warsztaty i metody nauczania. 
Niełatwo też było znaleźć pomieszczenie odpowiednio wyposażone do prowadzenia warsztatów ze 
storytellingu cyfrowego.



Cel szkolenia
lub
W jaki sposób te 
wyzwania motywują 
i przynoszą efekty 
w Twojej grupie?

Celem tej ścieżki kształcenia jest wprowadzenie uczestników do podstawowych zasad storytellingu 
cyfrowego (wybór tematu, spisywanie historii, tworzenie scenorysu, wybór obrazów, dźwięku i muzyki) 
oraz wsparcie ich w tworzeniu własnej opowieści cyfrowej, pozwalającej na podzielenie się wiedzą 
i życiowymi doświadczeniami. Utworzenie grupy na Facebooku (cybernetycznej klasy) jako formy nauki na 
odległość jest dobrą alternatywą dla nauczania stacjonarnego, gdyż pomaga ona pokonać ograniczenia 
czasowe i dystans w przestrzeni. Ponadto, format facebookowy pozwala na stworzenie środowiska nauki 
dającego się dostosować do potrzeb uczestników, wspierającego proces uczenia się i tworzącego atmosferę 
zaufania. Praca z wykorzystaniem grupy facebookowej pozwala edukatorom ocenić poziom sprawności 
uczestników w zakresie posługiwania się technologią informatyczną od razu na początku zajęć, co ułatwia 
dalsze dostosowanie poziomu oczekiwań w stosunku do danego uczestnika i odpowiedni dobór zadań 
w trakcie kursu. 



Opis zajęć
Wskazówki:
1. Rozbij główne 

zadania na 
poszczególne 
ćwiczenia i proste 
kroki

2. Określ umiejętności 
niezbędne do 
rozpoczęcia ćwiczeń 

       i zadań
3. Oszacuj długość 
       i ramy czasowe tego                                                                                                                                             
       ćwiczenia 
4. Zdefiniuj ryzyko 
       i wątpliwości, które                                                                                                                                            
      mogą wpłynąć 
      na realizację ćwiczeń 
5. Opisz krótko 

podstawowe 
ludzkie, materialne 
i finansowe zasoby 
potrzebne do 
przeprowadzenia 
zajęć 

 

Ścieżka ta pokazuje krok po kroku logiczną sekwencję tworzenia opowieści cyfrowej. Większość 
zadań wykonywanych jest indywidualnie w oparciu o instrukcje i przy wsparciu edukatora na grupie 
facebookowej. Jednakże uczestników zachęca się również do współpracy i wymiany informacji w grupie 
w trakcie tworzenia ich własnych narracji cyfrowych. W końcowej fazie zaplanowaliśmy dwudniowe 
warsztaty stacjonarne, face-to-face, by dokończyć proces tworzenia opowieści cyfrowych, stworzyć okazję 
do towarzyskich interakcji przy kawie, a także podzielić się zdobytymi doświadczeniami poprzez wspólną 
ewaluację rezultatów na zakończenie zajęć.

1.  Należy zacząć od prezentacji  przykładów opowieści cyfrowych stworzonych poprzednio przez edukatora. 
Podzieliwszy się tymi przykładami z grupą, przechodzimy do omówienia różnych typów i głównych 
komponentów opowieści cyfrowej, aby ułatwić uczestnikom wybór tematu i pomóc w rozpoczęciu 
tworzenia własnych narracji. Oto przykłady materiałów szkoleniowych w języku islandzkim i angielskim.  

Ważne elementy na tym etapie to wybór osobistej tematyki oraz adekwatne środki wizualne lub audio dla 
komunikacji mocnego przekazu. Wiele jest tu możliwości: zdarzenie, wspomnienie, podróż, miejsce… 

Druga część zajęć to tutorial na temat programu Windows Movie Maker, zaprezentowany uczestnikom, by 
zwiększyć ich sprawność tworzenia i edycji własnych opowieści cyfrowych, a także umiejętność publikacji 
tych narracji w mediach społecznościowych.

W trzeciej części kontynuujemy pracę nad scenorysem, wyborem zdjęć, dźwięku i muzyki, zmierzając 
stopniowo do końcowej fazy zajęć – dwudniowych warsztatów stacjonarnych poświęconych dokończeniu 
pracy nad opowieściami cyfrowymi pod okiem edukatora, dającego praktyczne wskazówki, jak posłużyć 
się sprzętem komputerowym. Końcową ewaluację przeprowadza się przy okrągłym stole w formie zarówno 
nieformalnej dyskusji, jak też kwestionariuszy ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników.

http://artescommunity.eu/storytelling/category/learning-paths/
https://www.youtube.com/watch?v=RhswUbiQ_9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0


2. Od edukatora prowadzącego zajęcia oczekuje się sprawności w posługiwaniu się narzędziami 
cyfrowymi, kompetencji międzykulturowych, a także znajomości podstawowych zasad edukacji dorosłych 
i doświadczenia w tej dziedzinie.

3. W tej ścieżce kształcenia wykorzystano znaczny zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 
szkolenia zorganizowanego przez IADT w Dublinie w ramach projektu T&D Stories, by wprowadzić 
uczestników do tej formy narracji, jaką są opowieści cyfrowe. W skrócie, tworzenie takiej opowieści składa się 
z 8 podstawowych komponentów: pomysł i jego opis, badania i eksploracje, scenariusz, scenorys 
lub plan, zebranie lub wykonanie zdjęć lub filmów oraz ścieżki dźwiękowej, montaż materiału, 
prezentacja narracji innym, feedback i refleksja. Ukończenie pierwszych pięciu kroków storytellingu 
cyfrowego z pomocą instruktażu na Facebooku jest konieczne, by przejść do zajęć stacjonarnych 
poświęconych ostatnim trzem etapom pracy. Gdy opowieści cyfrowe są już gotowe, można je bez trudu 
udostępnić międzynarodowej publiczności poprzez internet zależnie od tematyki i celów projektu.

4. Ważne jest, by mieć odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową, możliwość uzyskania wsparcia 
technicznego i wystarczająco dużo czasu na nieformalne interakcje i przerwy kawowe.

5. Ten rodzaj warsztatów ma w sobie duży potencjał, a zarazem nie wymaga znacznych nakładów 
finansowych. Potrzebna jest pewna wiedza techniczna i odwaga, by poszerzać swoje umiejętności. Ze 
strony uczestników najważniejsza jest chęć i nauki i brak lęku przed technologią, którą można wykorzystać 
z pożytkiem dla siebie.

Koszty organizacji zajęć: koszty osobowe (edukator, wsparcie techniczne), wynajem sali szkoleniowej 
z dostępem do internetu, wyposażonej w komputery.



Rezultaty kształcenia Uczestnicy warsztatów uzyskują:
•	 wgląd w podstawowe zasady storytellingu cyfrowego;
•	 podstawowe umiejętności i praktyczną sprawność systematycznego uporządkowania i tworzenia 

opowieści cyfrowej;
•	 umiejętność posłużenia się nowym narzędziem komunikacji, jaką jest narracja cyfrowa;
•	 lepsze zrozumienie dynamicznego procesu adaptacji międzykulturowej poprzez wykształcenie 

zdolności samoświadomości;
•	 umiejętność posłużenia się narracją cyfrową do zwiększenia zakresu interakcji społecznych i poczucia 

przynależności.

Przewidywany wpływ 
na beneficjentów 
bezpośrednich

Przewidywany wpływ 
na beneficjentów 
pośrednich

Niniejsza ścieżka kształcenia bardzo pomogła imigrantkom zwiększyć samoświadomość poprzez 
dzielenie się doświadczeniami adaptacji w nowym społeczeństwie i kulturze. Nowa wiedza i umiejętności 
w zakresie storytellingu dają dorosłym osobom uczącym się narzędzia rozwoju umiejętności cyfrowych 
i komunikacyjnych, a także ułatwiają uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Okazują się także 
skutecznym i innowacyjnym narzędziem nauczania i uczenia się języka kraju przyjmującego. Możliwość 
tworzenia bardzo osobistego przekazu i zakomunikowania go poprzez sieć o światowym zasięgu daje głos 
grupom marginalizowanym w społeczeństwie, w tym imigrantom.

Dokumentacja i zasoby 
sieciowe przydatne 
w przygotowaniu 
scenariusza

Przykładowe rezultaty warsztatów w Akureyri:
•	  Na swoim miejscu;
•	  Polska;
•	  Na Islandii gdzie moja miłość rozkwita;
•	  oraz digital story nauczyciela: Doświadczenie – praca trenera.

https://www.youtube.com/watch?v=WzK08rfVN2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aBjzJ7mk3og&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BJ10kyqZkTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_7vh6oPGrmY&feature=youtu.be

