
 

WSPÓLNOTOWE 
NARRACJE I
KRYTYCZNE 
MYŚLENIE 

Zestaw narzędzi do adaptacji szkoleń
dla różnych społeczności



Wydanie 2022 przez Comparative 
Research Network e.V. Berlin. 

Ebook został zredagowany w ramach
partnerstwa Erasmus+ CONCRIT
Community Narration 4 Critical Thinking -
2019-1-DE02-KA204-006140 

 

Redaktor: Martin Barthel, Thomas 

Magosch Autorzy: 
Martin Barthel, Gizem Gerdan, Claudia 
Liberato, Bartosz Karcz, Andrea Ciantar, 
Kath Peters, Piotr Harhaj, Thomas 
Magosch, Özge Dayan-Mair, Mbatjiua 
Hambira  
Instytucje partnerskie: 
Comparative Research 
Network, Berlin, Niemcy 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie. Berlin, Niemcy 
Laboratorio Per Le Politiche Sociali 
(Labos), Rzym, Włochy 
People's Voice Media (PVM), Salford, 
Zjednoczone Królestwo 
Stoisko 129, Caritas Wien, Wiedeń, 
Austria 
MIEJSKI OSRODEK POMOCY 
SPOLECZNEJ (MOPS), Gdynia, 
Polska  

Adres kontaktowy 
Comparative Research Network 
e.V. www.crnonline.de 
central@comparative-research.net  
Belziger Str. 60 
10823 Berlin, Niemcy  
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2022 r. 

EBook został zredagowany i wydany w
ramach Partnerstwa Strategicznego
Erasmus+ CONCRIT. Program Erasmus
Plus jest finansowany przez Unię
Europejską. Wsparcie Komisji Europejskiej
dla przygotowania tej publikacji nie stanowi
poparcia dla jej treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w
niej informacji. 

 

Linki zewnętrzne w ebooku są podawane 
jako udogodnienie i wyłącznie w celach 
informacyjnych; nie stanowią one poparcia 
lub aprobaty przez partnerów projektu 
jakichkolwiek produktów, usług lub opinii 
korporacji, organizacji lub osoby. Zespół 
projektowy nie ponosi odpowiedzialności 
za dokładność, legalność lub zawartość 
strony zewnętrznej ani za treść kolejnych 
linków. Skontaktuj się z zewnętrzną stroną, 
aby uzyskać odpowiedzi na pytania 
dotyczące jej zawartości.  

Obrazy wyświetlane w tej książeczce są 
własnością ich fotografów lub twórców. 
OBRAZY NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE 
WYŚWIETLANE BEZ ZGODY .
 FOTOGRAFA 
LUB TWÓRCY. 
Skontaktuj się z twórcą, jeśli chcesz 
uzyskać reprodukcję obrazu lub jeśli 
chcesz uzyskać zgodę na ponowne 
wyświetlenie obrazu na innej stronie 
internetowej. W celu uzyskania informacji 
o twórcach prosimy o kontakt z 
koordynatorem projektu pod powyższym 
adresem. 

http://www.crnonline.de/
http://www.crnonline.de/
http://www.crnonline.de/
http://www.crnonline.de/
http://www.crnonline.de/
mailto:central@comparative-research.net
mailto:central@comparative-research.net


SPIS TREŚCI 

MODUŁ 5: Współtworzenie narracji

Ogólne wprowadzenie

MODUŁ 1: Facylitacja w społecznościach

MODUŁ 2: Znajdź swój głos

MODUŁ 3: Rozumienie kontekstu

MODUŁ 4: Odpowiedzialne i bezpieczne
 praktyki

35 

Ścieżki edukacyjne dostosowane do
warunków 
lokalnych                                                                 43 

33 

02 

08 

17 

24 



DOSTOSOWANIE
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WPROWADZENIE
OGÓLNE 

Ten zestaw narzędzi został zaprojektowany, aby pomóc edukatorom dorosłych 
w przeprojektowaniu i ponownym wyobrażeniu ich planów szkoleniowych na 
temat narracji społeczności dla różnych kontekstów i grup docelowych. W 
CONCRIT zidentyfikowaliśmy potrzebę wspierania umiejętności korzystania z 
mediów i krytycznego myślenia dla zmarginalizowanych społeczności. 
Partnerzy opracowali plan szkolenia (ścieżki edukacyjne), jak dostosować 
ogólną ścieżkę do różnych sytuacji. 
Ścieżka będzie zawierała 6 przykładowych planów opracowanych i 
dostosowanych do potrzeb 6 partnerów oraz instrukcje, jak ścieżki mogą być 
zmienione i zaadaptowane. Następny rozdział będzie koncentrował się na 
adaptacji, podczas gdy indywidualne ścieżki edukacyjne są dołączone do 
podręcznika projektu. 

Indywidualne ścieżki edukacyjne rozpoczynają się od ukierunkowania na 
krytyczne zadanie lub kontekst. Idealnie byłoby, gdyby Ścieżki Edukacyjne były 
tworzone dla każdego kontekstu, aby ustanowić wspólne podejście do 
uczenia się, jak również promować dzielenie się najlepszymi praktykami, 
jednakże indywidualne ścieżki odzwierciedlają proces stosowany w udanych 
inicjatywach doskonalenia. 
W projekcie wykorzystano następujące cztery etapy: 
1. Zdefiniuj i zmierz biegłość. Służy to jako cel projektu i stanowi 
narzędzie do bieżącej oceny. 

2. Mapowanie aktualnego procesu uczenia się. Jest to aktualna ścieżka uczenia się. 
3. Upgrade - jest to dynamiczny proces poszukiwania szybkich hitów, 

restrukturyzacji, unowocześnienia i poprawy obecnej ścieżki edukacyjnej w celu 

stworzenia Ścieżki Indywidualnej. 
4. Uruchomienie - ten etap obejmuje wdrożenie i podtrzymanie 
Indywidualnej Ścieżki. 
Obejmuje to zainstalowanie procesu ciągłego doskonalenia. 
Partnerzy zaadresowali następujące potrzeby dla poszczególnych 
ścieżek: 
MOPS Gdynia potrzebuje znaleźć nowe metody i narzędzia do 
zapraszania/włączania defaworyzowanych grup dorosłych do procesów uczenia 
się i aktywizowania ich w celu dokonania zmiany społecznej. 
PVM chce reaktywować osoby dorosłe, które wcześniej były zaangażowane, ale nie 
znają motywacji do uczestnictwa, zwłaszcza osoby starsze, które czuły się 
pozostawione same sobie. 
Senat w Berlinie poszukuje sposobów na wprowadzenie edukacji obywatelskiej 
i umiejętności korzystania z mediów do grup uczących się, które są oddalone 
od edukacji i niekoniecznie mogą angażować się w programy edukacji 
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OGÓLNE 

ż
ęLABOS poszukuje sposobu na zaangaowanie dorosłych słuchaczy w 
edukacj obywatelską i aktywizację bezrobotnych. 
CRN szuka sposobów na zaangażowanie w dialog dzielnic społecznie
upośledzonych. 
CARITAS VIENNA chce zwiększyć zaangażowanie i więź między wolontariuszami
a grupami społecznymi, z którymi pracują. 

 

To podejście jest wysoce innowacyjne i łatwe do przeniesienia. Lokalne 
ścieżki są wdrażane przez organizacje partnerskie w ich społecznościach, po 
tym jak zostały przetestowane i zweryfikowane podczas szkolenia 
dotyczącego wpływu. 

W procesie tworzenia wykorzystano podejście design thinking. Podczas 
Empathise partnerzy konsultowali się ze społecznościami oraz ich 
edukatorami i/lub pracownikami. Analiza potrzeb została przeprowadzona 
poprzez wywiady empatii. 
Podczas etapu definiowania, obserwacje zostały wykorzystane do 
zdefiniowania głównych problemów do rozwiązania, na podstawie i przy 
zaangażowaniu zainteresowanych społeczności. 

Podczas etapu ideate edukatorzy i badacze generowali pomysły w 
"warsztatach możliwej przyszłości", aby zidentyfikować nowe rozwiązania. 
W prototypowaniu zespół prezentował, testował i wykonywał ćwiczenia i 
narzędzia ze społecznościami i edukatorami. 
W ostatniej fazie testowanie - wygenerowane wyniki są przenoszone na 
wspólne szkolenie dotyczące wpływu, gdzie były testowane i wzajemnie 
weryfikowane przez innych partnerów, zanim zostały przeniesione z 
powrotem do społeczności w ramach lokalnych wydarzeń mnożnikowych. 

Metody były stale testowane w lokalnych pilotażach oraz w programach 
nauczania kadry facylitatorów partnerów. 



Jak zbudowana jest 
skrzynka narzędziowa? 
Prezentacja ćwiczeń jest taka sama we wszystkich modułach: 
Sesja: Nazwa sesji. 
Działalność: Nazwa działania 
Cele: Cele dydaktyczne działania. W niektórych przypadkach nawiązuje się do 
pokrywających się celów nauczania 
w innych modułach. 
Zasoby Potrzebne materiały: Wszystko co potrzebne do realizacji zajęć, od ołówka 
po rzutnik. 
Czas trwania: Jak długo trwa ćwiczenie? Jest to tylko wskazówka i różni się znacznie w 
zależności od różnych 
pozdrowienia grup, poziom wcześniejszej wiedzy itp. 
Krok po kroku - co należy zrobić: Procedura i instrukcja wykonania ćwiczenia. Tutaj. 
Opisana jest przybliżona kolejność postępowania. Instrukcje te mogą być również 
dostosowane indywidualnie. 
Efekty kształcenia: Co powinno zostać osiągnięte lub zostało osiągnięte po 
wykonaniu ćwiczenia? 
W jaki sposób można sprawdzić efekty? Jak można sprawdzić lub zweryfikować 
te efekty kształcenia? Czy osiągnąłem 
te wyniki nauczania, czy też muszę je przerobić? 
Dalsze linki / lektury: Referencje (jeśli są konieczne i pomocne), przykłady z 
internetu 
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Działalność: Dzień z życia... 

Cele: zauważenie/uświadomienie sobie własnego stereotypowego myślenia; 
refleksja nad założeniami, które możemy mieć; wprowadzenie do opowiadania 
historii. 

Zasoby Potrzebne materiały: kartki z krótkimi opisami osób; ewentualnie 
telefony, kartki papieru, papier do flipchartu, markery 

Czas trwania: 45-60 min. 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Uczestnicy zostają dobrani w 3-osobowe grupy. Każda z nich wybiera kartę z 
zestawu kartek dostarczonych przez facylitatorów. Każda karta opisuje krótko 
osobę, w której rolę grupa musi się wcielić. Opisy te zawierają jedynie 3-4 
kategorie, takie jak "mężczyzna, mieszkający samotnie, 48 lat, nie pracuje". 
Każda grupa zaczyna wyobrażać sobie codzienne czynności osoby z karty - 
od porannego wstawania do kładzenia się spać. Uczestnicy radzą się razem i 
uzgadniają rutynę. Mogą zdecydować się na jej zapisanie, aby ją zapamiętać. 
Na koniec procesu grupowego, każda grupa musi przedstawić swoją osobę, 
opisując jej codzienną rutynę. 

Działalność: Ja i mój głos 

Cele: rozgrzewka, zmniejszenie zahamowań przed wystąpieniem przed 
ludźmi, poznanie własnego głosu 

Zasoby Potrzebne materiały: telefony 

komórkowe Czas trwania: 20 minut 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
To ćwiczenie powinno być stosowane po prostych ćwiczeniach wokalnych. Każdy 
otwiera ze swojego telefonu pierwszy post, na który natknął się w mediach 
społecznościowych i czyta go na głos. Następnie czytają ten sam post w kółko 
z różnymi emocjami i intonacją: szczęśliwy, zaskoczony, rozradowany, 
zszokowany, znudzony, zakochany, zły itp. 

Sesja: Motywacja do opowiadania historii 

Sesja: Różnorodność 

MODUŁ 1 - FACYLITACJA W
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Są proszeni o wybranie jednej osoby, która opowie historię codziennej rutyny w
sposób linearny i jak najbardziej szczegółowy. Mogą używać cyfrowych lub
analogowych mediów (np. rysunków, symboli itp.), aby wspierać swoją historię.
Po zaprezentowaniu przez wszystkie grupy swoich person, rozpoczyna się
dyskusja grupowa. Pytaniami wiodącymi do dyskusji grupowej są: 
• Jak się czułeś wymyślając historię dla kogoś innego? 
• Jak wybraliście, jak będzie wyglądała codzienność? 
• Jak to było rozmawiać o tym w grupie? 
• Jak myślisz, jakie są niebezpieczeństwa wyobrażania sobie cudzego życia 
lub tego, jak ktoś inny mógłby się zachowywać lub czuć? 

Efekty kształcenia: krytyczna 

(samo)refleksja Jak sprawdzić efekty? 
dyskusja w grupie jest bardzo ważna! moderator musi zadawać pytania, aby 
skłonienie uczestników do zastanowienia się nad decyzjami, które podjęli 
opisując życie kogoś, kogo nie znają 

Działalno: List do samego siebie 

Cele: Transfer wiedzy, wzmocnienie pozycji 

Ressources Potrzebne materiały: Papier, długopisy, koperty, 

znaczki Czas trwania: 15 minut 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Jest to ćwiczenie na zakończenie warsztatu (cyklu). Uczestnicy są zaproszeni do 
napisania listu do siebie po zakończonym warsztacie. Ten list jest tylko dla nich. 
Mogą w nim zapisać swoje przemyślenia na temat warsztatu, rzeczy, które utkwiły im 
w pamięci, co uważają za najważniejszy aspekt warsztatu, co chcieliby zapamiętać z 
tego dnia itp. Jednym z zadań szczegółowych może być poproszenie uczestników o 
określenie jednego działania, które chcą wykonać po zakończeniu warsztatów. To 
działanie może być związane z tematem warsztatów lub po prostu zainspirowane 
wydarzeniami dnia. Uczestnicy powinni pomyśleć o jednym takim działaniu i zapisać 
go. Ponieważ ten list jest tylko dla nich, mogą 

ł

ść

Sesja: Uatwianie wzmacniania pozycji i zaangażowania 
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Aktywność: Dziennik refleksji dla facylitatora 
Cele: Autorefleksja prowadzącego, urzeczywistnienie wiedzy ukrytej, ewaluacja
Potrzebne materiały: notatnik, długopis. 
Czas trwania: 10-15 minut każdorazowo pracując nad warsztatem 
krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Facylitator prowadzi pamiętnik/dziennik swoich myśli, pomysłów, uczuć,
oczekiwań, 
wizji, doświadczeń i obserwacji podczas pracy z konkretną grupą. Ten refleksyjny 
dziennik powinien być prowadzony od wczesnych etapów planowania warsztatu
(serii) 
do jego zakończenia. Celem jest porównanie oczekiwań z wynikami; 

napisać w dowolnym języku. Przypomnij im, że nikt inny nie przeczyta tego listu. 
Następnie otrzymują koperty, na których umieszczają swój adres i wkładają do nich 
list, który napisali do siebie. Zaklejają kopertę i wręczają ją moderatorowi. Po sześciu 
tygodniach od zakończenia warsztatów moderator wysyła listy do uczestników. 
Otrzymanie listu i przeczytanie go przypomni uczestnikom o warsztacie. Mogą oni 
zastanowić się nad tym, co napisali i sprawdzić, czy podjęli działania, które zapisali. 

Efekty kształcenia: 

Refleksja nad warsztatem i jego tematem, odniesienie warsztatu do siebie samych, 
co by się stało, gdyby nie zastosowano krytycznego myślenia? 30 minut na dyskusję 
i sporządzenie notatek w małych grupach 30 minut na przekazanie informacji 
zwrotnej grupie głównej. 
Efekty kształcenia: Uczestnicy będą badać, jak wykorzystać myślenie krytyczne 
w edukacji obywatelskiej, analizując przykłady 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 

W małych grupach i podczas dyskusji w grupie głównej uczestnicy będą mieli 
odpowiedział na konkretne pytania, które zachęcą ich do zbadania, jak można 
wykorzystać myślenie krytyczne w pracy nad projektem edukacji obywatelskiej 
określił rolę, jaką w pracy nad projektem z zakresu edukacji obywatelskiej odgrywa myślenie 
krytyczne 

ść Sesja: Facylitacja i stronniczo
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ewentualne błędne przyporzdkowania mog pokazać uprzedzenia i założenia, jakie 
mia moderator podczas planowania warsztatu lub dać wgląd w potrzeby grupy; 
dziennik może być pomocny w uchwyceniu ukrytej wiedzy i uczynieniu jej namacalną
poprzez zapisanie. 

Efekty kształcenia: (auto)refleksja; uwidacznianie uprzedzeń 

Jak sprawdzić efekty? 
bądź sumienny w wypełnianiu dziennika; wracaj do tego, co napisałeś po zakończeniu 
warsztatu (serii); bądź szczery wobec siebie, gdy ponownie czytasz swoje wcześniejsze 
myśli/odczucia/oczekiwania itp. 

Aktywność: Płynne ruchy 

Cele: Ćwiczenie niewerbalne, które pozwala na ominięcie barier językowych i 
podniesienie poziomu kreatywnego myślenia. Uczestnicy dzielą się historią, która nie 
jest osobista. Kwestia ta jest ważna w przypadku współpracy z różnymi 
społecznościami. Język nie odgrywa żadnej roli, a strach przed dzieleniem się 
osobistymi historiami w grupie zostanie przezwyciężony. 

Czas trwania: 60 minut 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Uczestnicy proszeni są o narysowanie w powietrzu litery prawymi rękami. Następnie 
o narysowanie formy geometrycznej lewą ręką i na koniec Liczby prawą stopą. - 
Powtarzają ruchy z różną prędkością i wielkością. Poprosili o zróżnicowanie ruchów w 
miarę możliwości. Tutaj moderator powinien dać wystarczająco dużo czasu 
uczestnikom, aby mogli swobodnie eksperymentować. Pomaga to pozbyć się 
codziennych, zwykłych ruchów i być kreatywnym. Pod koniec czasu poszukiwań 
wybierają literę, formę i liczbę o określonej wielkości i prędkości. Grupę dzielimy na 
pary. Każda para tworzy wspólnie małą choreografię / historię z wykorzystaniem 
swoich 3 ruchów. Prezentują małą historyjkę przed grupą. 

Efekty kształcenia: 
Najpierw prosimy grupę, aby opowiedziała, co widziała. Później pary mogą opowiedzieć 
swoje historie. Inspirujące jest zobaczyć, jak wiele różnych znaczeń pojawia się dzięki 

ść Sesja: Facylitacja i stronniczo
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ruchy w grupie, i e kady rozumie coś innego z tego samego wykonania. 
Wykonując te ćwiczenia, facylitator może dotrzeć i dowiedzieć się więcej o grupie. 
Powinien być jednak dobrze przygotowany do pracy z daną społecznością. Język 
ciała, znaczenie liter czy form w każdej kulturze jest z pewnością inne niż w 
innych. 
Jak ludzie się poruszają, daje wskazówki dotyczące kodów kulturowych. Facylitator
powinien znać te kody i powinien być świadomy różnic pomiędzy różnymi kodami 
kulturowymi, aby móc zastanowić się i właściwie zastosować ćwiczenie. Jest to 
najważniejsza zasada dla facylitatorów w pracy z różnymi i zróżnicowanymi 
społecznościami. 

Aktywność: Wspólne rysowanie obrazka 

Cele: Ćwiczenie z zakresu komunikacji werbalnej, które pokazuje, jak ważna jest 
umiejętność porozumiewania się i opanowanie języka społeczności, w której się 
pracuje. 

Ressources, Material needed: Papiery i 

długopisy Czas trwania: 30 minut 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Ochotnik z grupy musi zdefiniować obrazek złożony z różnych figur 
geometrycznych.Grupie nie wolno zadawać żadnych pytań, zmieniać tempa 
"narratora ", muszą tylko narysować dalej to, co rozumieją i myślą, że jest prawdą. Na 
koniec każdy pokazuje narysowany przez siebie obrazek, a oni widzą oryginalny 
obrazek. Czasem widać duże różnice między nimi. Grupa powinna zastanowić się 
nad przyczynami tych różnic 

Efekty kształcenia: 
Ćwiczenia te dają prowadzącemu możliwość przypomnienia sobie o swoich 
umiejętnościach komunikacyjnych. Każda społeczność używa innego języka. 
Uświadamianie sobie rzeczy odbywa się w różny sposób. Facylitator powinien dobrze 
znać swoją społeczność, z którą pracuje, aby móc do niej dotrzeć i uniknąć 
nieporozumień. Pracując z różnymi społecznościami, trzeba bardzo dobrze znać ich 
kody językowe. Prowadzący nigdy nie powinien myśleć, że to, co mówi, jest traktowane 
jako oczywiste. Każdy w grupie może mieć inne ujęcie czegoś, co jest dla niego jasne. 
Trzeba bardzo dobrze wykorzystywać umiejętności komunikacyjne, aby dotrzeć do 
społeczności i skutecznie z nią pracować. 

ść Sesja: Facylitacja i stronniczo
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Sesja: Facylitacja i stronniczość 

Sesja: Facylitacja i stronniczość 

Działalność: Zasady bezpiecznej przestrzeni 

Cele: Celem ćwiczenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni z i dla wszystkich 

uczestników szkolenia Zasoby Potrzebne materiały: Duży arkusz papieru, ołówki 

w różnych kolorach Czas trwania: 15-20 minut za każdym razem pracując nad 

warsztatem 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Na dużym arkuszu papieru wszyscy uczestnicy napiszą zasady, których chcą 
przestrzegać podczas szkolenia, np.: "szanujemy wszystkie płcie, kultury i religie" lub 
"starajmy się nie odcinać sobie nawzajem". Uczestnicy mogą użyć różnych kolorów, a 
także dodać kilka rysunków. 

Efekty kształcenia: 
Dzięki spisaniu wszystkich tych zasad uczestnicy będą czuli się pewniej, 
rozmawiając i komunikując się ze sobą. Ponadto, proces tworzenia czegoś razem 
(tworzenie zasad na dużym arkuszu papieru) tworzy więź między wszystkimi 
uczestnikami, co pomoże również w przyszłej komunikacji między wszystkimi. 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Sprawdzasz, czy wyniki zostały osiągnięte podczas całego szkolenia, analizując sposób, w 
jaki ludzie się komunikują i czy przestrzegają zasad. 

Działalność: Kultura wyspy Albatros 

Cele: Celem tego ćwiczenia jest umożliwienie uczestnikom refleksji nad własnymi 
uprzedzeniami kulturowymi poprzez obserwację rytuału wykonywanego przez parę z 
fikcyjnej wyspy Albatros. 

Zasoby, potrzebne materiały: Krzesło, miska z orzechami/nasionami, a także 
mężczyzna i kobieta do odegrania roli pary Albatrosów. Być może krąg krzeseł dla 
obserwatorów, którzy będą przyglądać się odgrywanym rolom. 

Czas trwania: 45 minut : 10 min czasu na przygotowanie, 5 min przedstawienia, 30 min dysku
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krok po kroku: co trzeba zrobi: 
Do odegrania tej roli potrzeba dwóch ochotników, mężczyzny i kobiety, którzy 
powinni czuć się swobodnie w roli, którą mają odegrać. Kobieta powinna chodzić 
boso, a mężczyzna powinien nosić buty. Chodzą w różny sposób (podobnie jak
ptaki) i mówią własnym fikcyjnym językiem (nucą, gdy czują się szczęśliwi, syczą na
znak dezaprobaty). 
Kiedy para wchodzi na "scenę", mężczyzna siada na krześle, a kobieta klęka obok 
niego. Proponuje mu miskę z orzechami, on bierze trochę, ona też je zjada.
Następnie 
mężczyzna delikatnie bierze jej głowę i przesuwa ją na podłogę, zmuszając klęczącą 
kobietę do pochylenia głowy do podłogi. Powtarza to w sumie 3 razy. 
Po odegraniu scenki moderator podejmuje dyskusję z obserwatorami, prosząc ich o 
interpretacje tego, czego właśnie byli świadkami. Następnie wyjaśnia kulturę wyspy 
Albatros: Ziemia jest uważana za świętą. Tylko kobietom wolno dotykać świętej
ziemi  boso, ponieważ reprezentują one wyższą hierarchię. Kobiety karmią
mężczyzn, ponieważ mężczyznom nie wolno dotykać tego, co pochodzi z ziemi.
Mężczyźnie wolno zbliżyć się do świętej ziemi poprzez dotknięcie głowy kobiety i
pochylenie jej do podłogi. 

 
Efekty kształcenia: 
zrozumieć pojęcie kultury poprzez rytuały, przedmioty i wartości 
uświadomić sobie wpływ kultury na ludzi 
zrozumieć splot religii i historii na rytuałach kulturowych I wreszcie: 
-uświadomienie sobie własnej tożsamości kulturowej i kulturowo uwarunkowanej 
perspektywy i osądu 

 
W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Po zakończeniu odgrywania ról moderator pyta grupę: Co zaobserwowaliście? Jakie 
rytuały zaobserwowaliście? Można odpowiedzieć na to pytanie pisemnie, podzielić
się z partnerem lub odpowiedzieć przed całą grupą. Czy chcielibyście mieszkać na
wyspie Albatros? 
Bardzo prawdopodobne, że zostanie tu poruszony temat dyskryminacji mężczyzn 
wobec kobiet. Po wyjaśnieniu kultury Albatrosa, moderator pyta grupę, dlaczego 
uważali, że widzieli dyskryminację. Wyjaśnia również, że w tej albatrosowej kulturze 
DOBRO jest DÓŁ, a w kulturach zachodnich DOBRO jest GÓRA. Dalsze dyskusje
mogą dotyczyć prawdopodobieństwa dokonania tych samych fałszywych
interpretacji podczas wizyty w obcej kulturze. A także znalezienie strategii
pogłębiania zrozumienia podstawowych znaczeń kulturowych przed osądzeniem
danej kultury. 
Dalsze linki / lektury: https://www.youtube.com/watch?v=nO8JQoRoJq0 

https://www.youtube.com/watch?v=nO8JQoRoJq0
https://www.youtube.com/watch?v=nO8JQoRoJq0
https://www.youtube.com/watch?v=nO8JQoRoJq0
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Sesja: Uprzedzenia + spoeczność

Działalność: Un - learn 

Cele: Wymyślanie i odkrywanie nowych lub różnych form radzenia sobie z 

tematem. 

Czas trwania: 60-90 min. 

Krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1. Jak robimy rzeczy? Analiza naszego podejścia i realizacji codziennych rzeczy, które 

robimy, np. pijemy herbatę, jemy śniadanie, rzeczy, które są częścią naszej pracy, 

rzeczy, które robimy w wolnym czasie, itp. 

2. Dlaczego robimy to w taki sposób? - podyskutować 

3. Czy moglibyśmy zrobić to w inny sposób? - Zbierz pomysły w małych grupach i 

pozwól im zaprezentować je pozostałym grupom. - następnie 

przedyskutować 

4. W jaki sposób? Wybierz z uczestnikami 2-3 pomysły. W małych grupach wymyślają 

koncepcję, jak to zrobić, żeby było inaczej. Może być też zupełnie nie na temat. 
 

Efekty kształcenia: 
Podjęcie wysiłku, by zapomnieć o swoim zwykłym sposobie robienia czegoś, by móc 
nauczyć się nowego, czasem lepszego sposobu (Camebridge Dictionnary 2021) 

Dalsze linki / lektury: http://www.thewhysociety.com/ 

http://www.thewhysociety.com/
http://www.thewhysociety.com/


MODUŁ
ZNAJDŹ SWÓJ
GŁOS 

2 



MODUŁ 2 - ZNAJDŹ SWÓJ
GŁOS 

 
ć łSesja: Jak zmotywowa spoeczno  do opowiadania historii? ść

Działania: Moje 

społeczności Cele: 
Ułatwienie uczestnikom refleksji na temat ich przynależności do jednej lub więcej społeczności 
oraz na temat 
znaczenie tej przynależności. 

Ressources Potrzebne materiały: 
Markery, kolorowe kartki A5 i A4, billboardy, taśma papierowa, 

post it Czas trwania: 60 min 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
A ) Rozpoczynamy od czynności narracyjnej, bardzo prostej, aby zaangażować wszystkich: 
"Historia mojego imienia". Zapraszamy wszystkich do napisania krótko na kartce A4 
swojego imienia i czegoś na temat historii rodziny o tym imieniu, dlaczego to imię zostało 
im nadane, czy lubią swoje imię, itp. 
Po podzieleniu się opowieściami. Ważne jest ustalenie warunków wspólnego 
postępowania, takich jak: nieosądzanie, poufność, słuchanie itp. 

B) Następnie przystępujemy do głównej czynności. 
Podstawowym sposobem ułatwienia narracji w podejściu autobiograficznym jest 
rozpoczęcie od "listy wspomnień", i w tym ćwiczeniu będziemy z tego korzystać.Tak więc 
facylitator proponuje kilka pytań, lub wejść do narracji: 
Wspólnoty, do których należę 
od 1 do 3 pozytywny epizod związany ze społecznością, pokazujący zasoby 
społeczności. 
od 1 do 3 odcinek związany z trudnością, z wyzwaniem, związany ze 
społecznością... 3 słowa opisujące moją idealną społeczność 

Uczestnicy muszą odpowiedzieć na te pytania pisząc na kartce A4; Po napisaniu uczestnicy 
dzielą się swoją listą, czytając ją w grupie. 
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ęC)Po przeczytaniu i podzieleniu si refleksjami moderator prosi uczestników o 

napisanie i podzielenie się refleksjami na kartkach A5, zgodnie z poniższymi 
pytaniami: 

Czego się dowiedziałem? 
Czego chciałbym dla mojej społeczności, pomysły, 
propozycje ... Dzielimy się tymi wszystkimi reflacjami i 
propozycjami za pomocą flipchartu. 

Efekty kształcenia: 
Zdolność do refleksji i opowiadania 
Umiejętność współpracy w grupie Umiejętność tworzenia narracji 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Momenty refleksji i dzielenia się stanowią bardzo skuteczny sposób weryfikacji nauki i 
refleksji wygenerowanych u uczestników. 

Dalsze linki / lektury: https://www.storyap.eu/methodologies/ 

Aktywność: Historia 

Twojego miasta Cele: 
-Umiejętność korzystania z narzędzi/urządzeń cyfrowych; 
Pogłębianie relacji z OU 

Ressources Potrzebne materiały: Smartfon, 
komputer (urządzenia cyfrowe); 
Dostęp do platformy https://wetransfer.com/; 
projektor / rzutnik;  

Czas trwania: 40 min. 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Wprowadzamy uczestników w narrację (celowy i ustrukturyzowany storytelling): Pomyślcie 
o swojej dzielnicy / mieście i o tym, co wam się podoba, co uważacie za ważne, co 
chcielibyście przedstawić innym: Co? Gdzie? Jak? Z kim? Dlaczego? 

Sesja: Zrozumienie opowieści zbiorowych 

https://www.storyap.eu/methodologies/
https://www.storyap.eu/methodologies/


MODUŁ 2 - ZNAJDŹ SWÓJ
GŁOS 

Spróbuj odpowiedzie na te pytania, tworzc swoj narrację o ulubionych ciekawych
miejscach, wspomnieniach, ludziach czy budynkach. 
Weź swój telefon, tablet i użyj komputera, aby stworzyć swoją narrację! 
Stwórz filmik o swoim mieście i okolicy. 

Efekty kształcenia: 
Umiejętność współpracy w zespole 
Tworzenie wspólnej narracji, dyskutowanie, negocjowanie; 
Umiejętność obsługi smartfona, nagrywania wideo, tworzenia prezentacji;  

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Uczestnicy prezentują swoją pracę (film, ulotka, audio itp.) 

Działania: Digital Storytelling i narracje o doświadczeniu służby wolontariackiej 

Cele: Narracja autobiograficzna, edycja opowiadania cyfrowego i produkt końcowy, 
refleksje i nauka umiejętności i zdolności związanych z doświadczeniem służby 
wolontariackiej, rozwój osobisty, plany na przyszłość zawodową. 

Czas trwania: 210 min na każde spotkanie x 2 spotkania i 120 min na imprezę końcową = 540

min Ressources Potrzebne materiały: Spotkania zdalne: Komputer, tablet lub telefony, 
połączenie z internetem, aplikacja powiększająca, program do edycji wideo, ciche i 
spokojne pomieszczenie, w którym uczestnik może pracować i brać udział w 
spotkaniu.  

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Upewnienie się, że uczestnicy mają niezbędne narzędzia (urządzenia, połączenie, 
niezbędne aplikacje, ciche pomieszczenie); przygotowanie scenariusza, poszukiwanie 
obrazów (osobistych, abstrakcyjnych lub z sieci), poszukiwanie muzyki (wolnej od praw 
autorskich), nagranie scenariusza i edycja cyfrowego opowiadania. Umieszczenie 
opowiadań w archiwum StoryAp, zorganizowanie jednego wydarzenia końcowego online 
w celu podzielenia się i wspólnej refleksji nad warsztatem. Szczegóły techniczne: 
Bardzo ważne jest zatytułowanie każdej historii i nazwanie MP4 nazwiskiem autora. 

Sesja: Eksperymentuj ze stroytellingiem za pomocą mediów cyfrowych 
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Zajęcia: Gromadzenie I - narracje 

Cele: 
1. Zbieranie narracji w społeczności (poprzez ankietę społeczną). 
2. Włączenie społeczne przedstawicieli społeczności (osób w kryzysie psychicznym i 

mieszkaniowym), którym towarzyszą 
przeszkolonych wolontariuszy. 
3. Szkolenie ML i DS (zapis audio/wideo). 
4. Poszerzenie perspektywy społeczności (Critical Thinking). 

Ressources Potrzebne materiały: 
Formularz pytań Aparat fotograficzny/dyktafon (telefon komórkowy) Mapa terytorialna 
(Działki Leśne Gdynia, Polska) Przeszkoleni wolontariusze (Klub 123) Komputer (baza 
danych, postprodukcja) 
Pokój do pracy/spotkań 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Zbieranie uczestników (wolontariusze ze społeczności) Warsztat (wyjaśnienie: know-how, 
ankieta społeczna, wprowadzenie do formularza) 
Aktywność zewnętrzna i wirtualna (ankieta społeczna w gminie i w sieci) - w paralelach 
spotkanie z przedstawicielami instytucji/lokalami w celu wypełnienia formularza oraz w 
sieci (wysyłka do instytucji, np. biblioteki, szkoły) Zebranie danych z formularzy i analiza - 
podsumowanie 

Efekty kształcenia: 
Włączenie społeczne - ankieta społeczna Zbieranie narracji poprzez wypełnianie 
formularzy (krytyczne myślenie, odpowiadanie na ankietę) Kreowanie pozytywnego 
stosunku do przedstawicieli społeczności lokalnej wykluczonych społecznie (kryzys 
psychiczny i mieszkaniowy) 
W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Wyniki sondaży i podsumowanie Prezentacja podsumowania Narracje od społeczności na 

Efekty kształcenia: 
Rozwój umiejętności i zdolności pomagania i wspierania innych ludzi z różnymi celami 
(migranci, dzieci, osoby niepełnosprawne, szpitale, środowisko itp.); edycja wideo, 
umiejętności pisania i czytania, nauka z różnorodności, grupa robocza. 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Cyfrowe narracje opowiadające historię wyjaśniają wszystkie przejścia i procesy każdego 
młodego wolontariusza oraz otrzymane od nich informacje zwrotne. 

Sesja: Konstrukcja narracji 
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W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Wyniki sondaży i podsumowanie Prezentacja podsumowania Narracje od społeczności na
temat ich wrażeń 

Sesja: Czym są krytyczne umiejętności medialne / alfabetyzacja 

Aktywność: Rozpoznawanie różnych punktów widzenia na jedną historię 

Cele: Zwiększenie świadomości na temat różnych interpretacji tego samego raportu 

/ wiadomości Czas trwania: 90 - 120 minut, zależy od tego, ile raportów / historii jest 

analizowanych Zasoby Potrzebne materiały: Urządzenia mobilne / komputery 

Krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1. Prezentowany jest nagłówek wiadomości plus raport. 
2. Uczestnicy analizują historię. Co się stało, gdzie, kto o kim donosi, kiedy to się 

stało, gdzie, itd. 
3. Uczestnicy zadają sobie pytanie, czy słyszeli już o temacie opowieści 
4. Jeśli tak: gdzie? 

5. Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu tej samej historii, na przykład w różnych 

kanałach informacyjnych lub źródłach typu facebook/telegram. 
6. Porównaj wyniki. Co jest inne? Dlaczego? 

Efekty kształcenia: 
Uwrażliwienie na różne formy i perspektywy przedstawiania jednej rzeczy, która mogła się 
wydarzyć 

Jak sprawdzić wyniki? Sprawdź w 
kolejnych nadchodzących sesjach 
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Sesja: Zbiorowe opowiadanie historii 

Działanie: kostki do 

opowiadania Cele: 
W grze można wykorzystać: 
Jako regularne ćwiczenie twórcze rozwijające umiejętności 
opowiadania Jako rozgrzewające ćwiczenie twórcze w grupowej 
sesji tworzenia pomysłów 
Jako zabawa dla dzieci i pomoc w rozwijaniu ich wyobraźni Jako 
kreatywna podpowiedź, która zainspiruje Cię do pisania 
Jako narzędzie do budowania biegłości w języku obcym  

Ressources Potrzebne materiały: https://davebirss.com/storydice/index.html 

Czas trwania: 45-60 minut 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Rozdaj grupie co najmniej 5 kostek do gry, każda z losowymi obrazkami. Zadaniem 
uczestników jest po prostu przekształcenie tych podpowiedzi w opowieść. obrazków nie 
należy brać dosłownie. Mogą użyć kostek metaforycznie lub jako reprezentacji innych 
pojęć. Na przykład kawałek pizzy może reprezentować jedzenie w ogóle, krojenie 
kawałka czegoś, Włochy, smakowitość, szefa kuchni i wiele innych, bardziej niejasnych 
rzeczy. 
Zadaniem kostek niekoniecznie jest dostarczenie Ci dosłownych obiektów do pracy, 
ale koncepcji, które mają za zadanie szturchnąć Twoje myślenie w świeżych 
kierunkach. Kostkami należy rzucać w co najmniej trzech turach, reprezentujących 
wstęp do historii, część główną i zakończenie. Ćwiczenie może być przeprowadzone, w 
zależności od kontekstu zbiorowo, w małych grupach lub indywidualnie. Zadanie może 
polegać na opowiedzeniu lub napisaniu historii. Prowadzący może również wprowadzić 
temat, do którego odnoszą się opowiadania. Na koniec uczestnicy dzielą się swoimi 
historiami. 

Efekty kształcenia: 
Aktywność ta pobudza kreatywne myślenie, angażuje mózg i jest jednocześnie dobrą 

zabawą. Dalsze linki / Lektury: https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/ 

https://davebirss.com/storydice/index.html
https://davebirss.com/storydice/index.html
https://davebirss.com/storydice/index.html
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/
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Sesja: Metoda mapowania potrzeb 

Działalność: Wywiady z empatią 

Cele: Wywiady empatii są podstawą Design Thinking. Wchodząc i rozumiejąc myśli, 
uczucia i motywacje innej osoby, możemy zrozumieć jej wybory, możemy zrozumieć jej 
cechy zachowania i jesteśmy w stanie zidentyfikować jej potrzeby. To pomaga nam 
wprowadzać innowacje i tworzyć produkty lub usługi dla tej osoby. 

Czas trwania: 90 minut 

Zasoby Potrzebne materiały: Papier, długopis, Post-its, w razie potrzeby szablon mapa 
empatii, wideo lub urządzenia nagrywające 

Krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Aby przeprowadzić wywiad, najpierw przygotuj skrypt pytań jako przewodnik. W trakcie 
rozmowy, jeśli pojawi się coś, czego nie ma w skrypcie, możesz zbadać pomysł na 
bieżąco. Niektóre pytania mogą przynieść Ci tylko jedną odpowiedź. Ale są pytania, które 
przynoszą odpowiedź wypełnioną przydatnymi spostrzeżeniami. Zadawanie pytań, które 
przynoszą przydatne i przemyślane odpowiedzi, to umiejętność, którą nabywa się 
poprzez ciągłą praktykę. Rozmówcy robią jednak coś więcej niż tylko słuchanie i 
nagrywanie. Obserwują język ciała, ton głosu, maniery, a także śledzą odpowiedzi, które 
wymagają dalszego wyjaśnienia. Najlepszym sposobem jest nagranie wywiadu w formie 
wideo za pomocą smartfona lub innego urządzenia mobilnego, jednak mogą oni 
przeprowadzić również wywiad w formie audio lub pisemnej. W tym przypadku upewnij 
się, że notujesz również język ciała i inne niewizualne wskazówki. 

ROZMOWA W PARACH 
Pamiętaj, że wywiady empatii powinny mieć charakter konwersacyjny. Należy wyglądać 
na zaangażowanego i okazywać zainteresowanie tym, co uczestnik ma do powiedzenia. 
Wszyscy jednak zgodzimy się, że trudno jest utrzymać zaangażowanie, patrząc w górę i 
w dół, przełączając się między prowadzeniem rozmowy a robieniem notatek. 
Przeprowadzanie wywiadów w parach pozwala jednej osobie zidentyfikować obszary, w 
których można pogłębić rozmowę, podczas gdy druga osoba sporządza szczegółowe 
notatki na temat rozmowy, w tym język ciała. Jeśli nie masz możliwości prowadzenia 
wywiadów w parach, spróbuj użyć dyktafonu, do którego będziesz mógł się odwołać po 
Fza kończeniu wywiadu. 
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ŚLEDZIĆ HISTORIĘ 
Nie jest zaskoczeniem, że wywiady z empatią nie mają typowego formatu pytań i 
odpowiedzi. W przypadku tego typu wywiadów staraj się nie ograniczać swojego 
zrozumienia uczestnika poprzez kierowanie go z powrotem do tego samego tematu. 
Każda rozmowa napędzana pasją może dostarczyć wspaniałych informacji na temat 
tego, jak uczestnicy czują się w danej kwestii lub sprawie. Tematy, które wywołują 
emocje u uczestników, są świetne do naśladowania. 

ZADAWAĆ NEUTRALNE PYTANIA 
Jedną z najtrudniejszych części pójścia na rozmowę o empatii jest podejście do 
wywiadów ze świeżym spojrzeniem. Każde pytanie powinno być zadane neutralnie. 
Innymi słowy, nie należy zadawać pytań w sposób, który sugeruje, że istnieje 
prawidłowa odpowiedź. Nieprawidłowo: Jakie frustracje ma Pan/Pani w związku z nową 
polityką? Poprawnie: Co sądzisz o nowej polityce? 
Na pierwszy rzut oka różnice między tymi dwoma pytaniami wydają się niewielkie. Jednak 
gdyby porównać odpowiedzi z tych pytań ze sobą, różnice byłyby znaczące. 

ZACHĘCAĆ DO OPOWIADANIA HISTORII 
Opowiadanie historii pozwala sięgnąć głębiej, zapobiegając generycznym odpowiedziom. 
Mówi się, że nasze wcześniejsze doświadczenia kształtują decyzje, które podejmujemy, 
więc kontynuuj zadawanie pytań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wydarzenia z 
przeszłości pomogły ukształtować ich obecne postrzeganie świata. Opowiadanie pomaga 
również budować rozmowę, ponieważ uczestnikom łatwiej jest mówić o czymś, co już się 
wydarzyło, niż komentować nierealne lub przyszłe doświadczenia. Nieprawidłowo: Czy 
podoba ci się twój samochód? Poprawnie: Opowiedz mi o tym, kiedy ostatnio jechałeś 
swoim samochodem. 

W pierwszym pytaniu skłaniasz uczestnika do udzielenia prostej odpowiedzi "tak" lub "nie", 
ale nie daje ci to zbyt wiele kontekstu do tego, dlaczego. W drugim pytaniu zachęcasz 
uczestnika do opowiedzenia historii o swoim samochodzie. Podczas odpowiedzi 
uczestnika na to pytanie, będziesz w stanie zebrać więcej informacji na temat jego 
doświadczeń z samochodem, takich jak kiedy używa swojego samochodu, jak się czuje 
prowadząc swój samochód, i tak dalej. Ta odpowiedź, w porównaniu do tej, którą 
uzyskałbyś z pierwszego pytania, daje Ci również świetny punkt wyjścia do zadawania 
strategicznych i celowych pytań uzupełniających. 
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OBSERWOWAĆ JĘZYK CIAŁA 
Pewne gesty i ruchy mogą powiedzieć, co ktoś czuje bez konieczności wypowiadania 
tego. Dlatego ważne jest, aby nie tylko notować to, co mówią uczestnicy, ale także
wszelkie wskazówki niewerbalne. Niektóre powszechne wskazówki niewerbalne,
których powinieneś szukać to: 
Skrzyżowane ramiona 
Nieprawidłowa postawa 
Mimika twarzy (tj. uśmiechy, zmarszczki itp.) 
Przechylona głowa 
Zbliżanie się 
Kontakt 
wzrokowy 
Fidgeting lub dostosowywanie się w swoim fotelu 
Jeśli widzisz, że Twój uczestnik używa tych niewerbalnych wskazówek, aby wyrazić
silną 
reakcję na coś, co zostało powiedziane, wykorzystaj to w swoim wywiadzie. Użyj tych 
niewerbalnych wskazówek do prowadzenia rozmowy i kolejnych pytań. 

 
PODSUMOWANIE WYWIADÓW 
Krok 1: Przeglądanie wywiadów 
Kiedy wszystkie wywiady są nagrane i zrobione, przejrzyj je i posłuchaj, co zostało 
powiedziane i obserwuj każdy język ciała lub emocje, które można wykryć. Weź kilka 
karteczek post-it i markerów. Osoba sporządzająca notatki powinna ponownie
opowiedzieć 
historie i obserwacje uchwycone podczas sesji empatii, zapisując wszystkie
interesujące 
obserwacje, historie i cytaty. 
Krok 2: tworzenie deklaracji rzeczywistych potrzeb 
Opisz i przeformułuj historie i spostrzeżenia w oświadczenia o rzeczywistych 
potrzebach. Dla każdej myśli i stwierdzenia weź jedną karteczkę typu Post-it. Stwórz 
przegląd głównych idei, które mogą być powiązane z rzeczywistymi potrzebami. 

 
Krok 3: podziel się historiami 
Kiedy masz już spisane oświadczenie dla każdej przeprowadzonej sesji empatii, 
następnym krokiem jest uczynienie tej wiedzy zbiorczą. Będziesz miał kompleksowy 
przegląd, który pomoże Ci sformułować potrzeby i pomysły grupy docelowej. Każdy 
pomysł może być później zweryfikowany i dodany do oceny potrzeb. 
Efekty kształcenia: 
odzwierciedlanie własnych zachowań w sieciach społecznych i dekonstrukcja
struktur 
narracyjnych w sieciach społecznych; Rozumienie potrzeb. 
Jak sprawdzić wyniki? Zakończone wywiady i podsumowania 
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Sesja: Konstrukcja narracji 

Sesja: Badania i myślenie krytyczne 

Aktywność: Go viral 
Cele: 5 minutowa gra, która pomaga chronić Cię przedcovid-19
dezinformacją Czas trwania: 60-90 minut 
Zasoby Potrzebne materiały: internet, platforma do prezentacji 
Krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1. Co wiesz o covid-19? Jakie są wasze doświadczenia z ostatnich 3 lat? 
2. Jak można manipulować informacjami o Covid-19? 
3. Uruchom grę.Pierwsze uruchomienie, zrobisz w sumie grę 
4. W drugim biegu każdy gra indywidualnie 
5. Po grze rozmawiamy o naszych doświadczeniach, plusach i minusach 
6. Jak gra może wpłynąć na nasze zachowanie w naszym życiu
towarzyskim? Efekty kształcenia: 
Lustracja własnych zachowań w sieciach społecznych i dekonstrukcja
struktur 
narracyjnych w sieciach społecznych. 
W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
sprawdzić po grze w dyskusjach grupowych 

 
Dalsze linki / Lektury: https://www.goviralgame.com/en 

Aktywność: Myślenie 

dialektyczne Cele: 
Myślenie dialektyczne może pomóc ludziom w pełniejszym i dokładniejszym 
zrozumieniu problemów, opracowaniu skuteczniejszych rozwiązań, prowadzeniu 
bardziej produktywnego dialogu, poprawieniu relacji z osobami, z którymi się nie 
zgadzają, oraz zwiększeniu stabilności emocjonalnej i zdrowia psychicznego. Ten 
arkusz ćwiczeń ma na celu pomóc ludziom nauczyć się, jak wykorzystywać myślenie 
dialektyczne do badania różnych kontrowersyjnych, politycznych lub naukowych 
tematów. Prosimy o elastyczne wykorzystanie tego arkusza w zależności od potrzeb i 
ograniczeń grupy. Poniżej znajdują się propozycje wykorzystania arkusza. 

https://www.goviralgame.com/en
https://www.goviralgame.com/en
https://www.goviralgame.com/en
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Ressources, Material needed: Dialectic Worksheet and intructions
https://heterodoxacademy.org/wp- content/uploads/2020/10/Dialectical-Thinking-
Classroom-Activity.pdf 

 

Czas trwania: 45-60 min. 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Przeczytajcie wspólnie jako grupa pierwszą stronę arkusza, może to zająć 15-20 minut.  
1. Spróbuj podać konkretny przykład, z którym uczniowie mogą się zapoznać (np. 
aktualne wydarzenie). Poproś ich o podanie plusów i minusów na aktualny temat. 
Możesz zachęcić uczniów do podania przykładów z ich życia osobistego, z lektur 
akademickich, filmów/fikcji lub kontrowersji politycznych. Przykłady niepolitycznemogą 
być szczególnie przydatne, gdy uczniowie stopniowo zapoznają się z tym pojęciem. 
Poświęć kilka minut na pytania, które mogą się pojawić, aby upewnić się, że wszyscy 
rozumieją ogólną koncepcję. Bardziej szczegółowa dyskusja może odbyć się po 
zakończeniu ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenie na stronie  

2. Jeśli uczniowie wykonują to zadanie w małych grupach w klasie, szacuje się, że

zajmie to 15-30 
minut. 

 

3. Możesz wybrać jeden temat dla całej klasy, lub pozwolić uczniom wybrać 
różne tematy dla różnych małych grup. Uczniowie mogą wybrać dowolny temat do 
ćwiczenia (podatek węglowy, amnestia dla nieudokumentowanych imigrantów, akcja 
afirmatywna w rekrutacji na uniwersytety, zakaz posiadania broni palnej itp.) Powinni 
czuć się swobodnie w wyborze. 

Efekty kształcenia: Debata akademicka, komunikacja i krytyczne myślenie. W 

jaki sposób sprawdzisz te efekty? Wypełniony arkusz 

Dalsze linki / Lektury: https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking- 
class-activity-2/ 

https://heterodoxacademy.org/wp-content/uploads/2020/10/Dialectical-Thinking-Classroom-Activity.pdf
https://heterodoxacademy.org/wp-content/uploads/2020/10/Dialectical-Thinking-Classroom-Activity.pdf
https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking-classroom-activity-2/
https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking-classroom-activity-2/
https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking-classroom-activity-2/
https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking-classroom-activity-2/
https://heterodoxacademy.org/library/dialectical-thinking-classroom-activity-2/
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Sesja: Konstrukcja narracji 

Działalność: Fałszywka czy prawda 
Cele: nauka krytycznego myślenia + pomoc ludziom w 
rozpoznawaniu fake newsów Czas trwania: 20-30 minut 
Ressources Potrzebne materiały: Komputer lub wydrukowane zdjęcia do rozdania 
uczestnikom 

 
krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1: Wyjaśnij krótko, jak fake newsy są problemem w naszym społeczeństwie i jak ważne 
jest, aby je zauważyć 
2: Pokaż 6-10 zdjęć i krótkich tekstów, które są prawdziwe lub fałszywe i daj im około 2 
minuty na wyszukanie ich w swoich telefonach. 
3: Kiedy czas minie, powiedz im właściwą odpowiedź 

 
Efekty kształcenia: 
Naucz się krytycznego myślenia w odniesieniu do wszystkich informacji udostępnianych 
online. Naucz się jak szybko wykryć fake news poprzez sprawdzenie faktów online i
użycie 
specjalnych narzędzi. 

 
W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Po zakończeniu ćwiczenia grupa dyskutuje na temat tego, czego nauczyła się podczas
ćwiczenia. 

 
Dalsze linki / Readings: Some fake and real news ideas 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / d o c u m e n t / d / 1 7 V C _ L k 7 o v w
ktCD0WzA0InfLPux_C2TPmvN_V9 LK5gC8/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/17VC_Lk7ovwktCD0WzA0InfLPux_C2TPmvN_V9LK5gC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17VC_Lk7ovwktCD0WzA0InfLPux_C2TPmvN_V9LK5gC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17VC_Lk7ovwktCD0WzA0InfLPux_C2TPmvN_V9LK5gC8/edit?usp=sharing
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Aktywno: Selfie run 
Cele: 
Budowanie zaufania w zespole, trening umiejętności komunikacyjnych, praca w zespole; 
Analiza kompetencji cyfrowych, poziom współpracy w zespole; 
Wykorzystanie narzędzi i kompetencji cyfrowych 

 
Ressources Potrzebne materiały: 
smartfony / aparaty fotograficzne (OU); e-mail / konta społecznościowe (do wysyłania / 
publikowania wyników); Laptop z projektorem; 
Czas trwania: 40 min. 
Krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Zaproponuj uczestnikowi, aby utworzył zespoły 4/5 osobowe; 
Dostarcz instrukcje dla każdego zespołu (wydrukowane lub wgrane w link 
/ dokument): Wykonaj zadania w dowolnej kolejności: 
1. Zrób sobie selfie z Prezydentem (zachęcamy uczestników do kreatywności przy prośbie). 
2. Zrób sobie zdjęcie ze wszystkimi. 
3. Zrób sobie selfie ze znakiem drogowym w tle. 
4. Zróbcie sobie selfie z obcą osobą i niech wasze twarze wyrażają np. zwycięstwo (może być 
coś jeszcze). 
5. Nagraj rozmowę z nieznajomym - poproś go o odpowiedź na pytanie: Co ja tu robię? 
6. Pokaż swoją zabawę i nagraj ją za pomocą urządzenia cyfrowego. 
7. Dodaj zdjęcie na portalu społecznościowym tak, aby zdobyło najwięcej polubień. 

 
Ewentualnie można zaproponować uczestnikom wykonanie minimalnej liczby zadań; 
Dodatkowo można zaproponować, aby zespoły przedstawiły swoją pracę w różnych formach 
komunikacji (np. link do folderu z pracą; wysłanie mailem i przedstawienie w prezentacji, 
np. Power Point; wysłanie linku do nagrania grupy na portalu społecznościowym, gdzie grupa 
prosiła o polubienia); 
Dyskusja: 
Jak wyglądała twoja praca? Jakie są Twoje udane / nieudane praktyki? 
Co było trudne? Jak udało Ci się pokonać trudności / ograniczenia? Jak można to zrobić inaczej 
(jeśli pojawią się jakieś trudności)? 
O czym warto pamiętać pracując w zespole i publikując treści w sieci? 
Efekty kształcenia: 
[moduł 1, sesja 2 (czym jest cyfrowe opowiadanie historii?), sesja 3 (dlaczego warto stosować 

Sesja: Wsptworzenie 
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Efekty kształcenia: 
Analiza pracy zespołu, wspólne treści; 
Poszukiwanie rozwiązań trudności; 

 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Uczestnicy prezentują efekty swojej pracy w grupie (zdjęcia, prezentacje, pliki) 



MODUŁ 4 
ODPOWIEDZIALNE I 
BEZPIECZNE 
PRAKTYKI 



Sesja: Przegląd odpowiedzialnych praktyk pracujących z narracją wspólnoty? 

Aktywność: Siedzenie w piaskownicy 

Cele: Eksperymentowanie i tworzenie pomysłów 

z nowymi narzędziami Czas trwania: 90 minut 

na narzędzie, może również trwać kilka dni 

Ressources Potrzebne materiały: Urządzenia elektroniczne dla każdego uczestnika, powinny 
być większe niż telefony komórkowe 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1. Wybierz narzędzie 
2. Zaprezentuj narzędzie i podstawowe funkcje (krótko i prawdziwie podstawowo) 
3. Pozwól uczestnikom spróbować i "pobawić się" narzędziem. Daj im czas. 20 minut co 
najmniej. 4. Informacja zwrotna: co im się podoba, a co nie, jak mogliby sobie 
wyobrazić użycie narzędzia. 
5. Zbierz odpowiedzi i cele 
6. Sformułuj cel nauki lub temat, dla którego uczestnicy muszą pracować z narzędziem. 

7. Niech uczestnicy stworzą swoisty storyboard. Muszą pokazać krok po kroku co - jak 

- dlaczego zrobić 

8. Niech się bawią i realizują swoje 

plany 9. Prezentacja wyników 
 

Efekty kształcenia: 
Poznanie, a następnie wykorzystanie umiejętności pedagogicznych, technicznych i dydaktycznych 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Sprawdzanie wyników, towarzyszące nauczaniu i uczeniu się 

 
MODUŁ 4 - ODPOWIEDZIALNE I
BEZPIECZNE PRAKTYKI 



MODUŁ 5
WSPÓŁTWORZENIE
NARRACJI 
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NARRACJI 
Sesja: Moderacja współtworzenia narracji 

Zajcia: Analiza dyskursu dla każdego Cele: 
Analiza dyskursu zajmuje się tym, jak ludzie są umiejscowieni w rozmowie i jakie role 
odgrywają poszczególni mówcy; może również uwypuklić różne strategie, których ludzie
używają, aby przekonać innych. Język jest elastyczny i same słowa nie oddają głównego 
przesłania zawartego w zdaniu lub tekście. W trakcie tego procesu uczniowie muszą się 
nauczyć, że brzmienie komunikatu i jego struktura nie są jedynymi cechami, które należy
brać pod uwagę. Dlatego też nauczyciele powinni zapewnić uczniom ćwiczenia 
wykraczające poza prostą strukturę tekstu, pozwalające im analizować szczegóły i idee 
zawarte w wiadomościach. 

Ressources Potrzebne materiały: 
Reklama pobrana do ćwiczenia 1 Projektor, karty ról, scenariusz do ćwiczenia 2 Zdjęcia i 
historie kontekstowe Ćwiczenie 3 

Czas trwania: 60-90 min. 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Działalność składa się z trzech czynności. 

1. Znak 
Pierwsze ćwiczenie skupia się na stworzeniu i wykonaniu szkicu z analizy znaków 
drogowych i ogłoszeń, skłaniając uczniów do refleksji nad przeznaczeniem znaku. 
Uczniowie są proszeni o przeczytanie reklamy, a następnie pracują w parach, aby 
przygotować krótki dialog dotyczący momentu, w którym reklama została zaplanowana 
przez menedżerów ds. reklamy firmy. Następnie uczniowie muszą przeanalizować, 
dlaczego wiadomość została napisana i napisać dialog między dwiema osobami, który 
pokazuje głębszą znajomość sytuacji i kontekstu. Oczywiste jest, że głównym powodem 
umieszczenia ogłoszenia na autobusie jest chęć przyciągnięcia większej liczby młodych 
klientów, można więc przeprowadzić dialog, w którym występuje dwóch pracowników 
firmy planujących przyciągnięcie większej liczby studentów. 

2. Wypadek samochodowy 
To ćwiczenie polega na odegraniu roli w rozmowie ze scenariuszem: Czy powiedziałbyś 
swojemu szefowi, że rozbiłeś jego samochód w taki sam sposób, jak powiedziałbyś żonie 
lub mężowi? Uczniowie powinni zdać sobie sprawę, że sam komunikat zawiera więcej 
informacji niż to, co widać lub słychać na prostych poziomach. Te szczegóły pomagają 
skonstruować dyskurs, który ułatwia zrozumienie znaczenia. 
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Podziel klasę na dwie grupy i za pomocą projektora i prezentacji Power Point (lub po prostu
kilku kartonowych ogłoszeń) nauczyciel wyświetla wiadomość dla grupy uczniów, podczas
gdy druga grupa czeka na zewnątrz klasy lub stoi w miejscu, w którym nie może zobaczyć
wiadomości. Wiadomości muszą dotyczyć niewygodnych sytuacji lub wyznań takich jak:
"rozbiłem twój samochód", "zgubiłem twoją ulubioną książkę" lub "nie mogę uczestniczyć w
twoim przyjęciu urodzinowym". 

 
Następnie uczniowie, którzy widzieli wiadomość, wybierają z koszyka lub kapelusza
wcześniej zaprojektowaną kartę roli: szef-pracownik lub syn/córka-rodzic. Odgrywają z
partnerem wyznanie niewygodnego pytania i wcielają się w wyznaczoną wcześniej rolę.
Uczeń słuchający powinien odgadnąć relację, jaka łączy go z uczniem mówiącym na
podstawie usłyszanych podpowiedzi, a nie komunikatu. W ten sposób uczniowie mogą
uświadomić sobie wszystkie znaczące szczegóły, które są zawarte w rozmowie - poza
główną informacją - w celu skonstruowania znaczenia. Muszą zwracać uwagę nie tylko na
komunikat, ale także na wszystkie szczegóły, które go budują. Ten rodzaj aktywności
wspomaga umiejętności słuchania  uczniów, ponieważ są oni uczeni słuchania szczegółów,
które umożliwiają im wydobycie znaczenia w wypowiedzi. 

 
3. Zdjęcie 
Zadanie to polega na omówieniu tożsamości mówcy/pisarza w odniesieniu do jego
dyskursu 
do obrazu. To ćwiczenie polega na analizie fragmentu dyskursu (mówionego lub pisanego) 
danej osoby i dopasowaniu go do obrazu, który nauczyciel przygotował wcześniej. Obrazki 
te powinny być starannie dobrane, zgodnie ze szczegółami podanymi przez producenta 
dyskursu. Poniższy przykład pochodzi z podręcznika Global Intermediate: Coming in from 
the cold Alaskan blogger opowiada o tym, jak to jest żyć na północy na 64 stopniach 
szerokości geograficznej: Oryginalnie jestem z Kalifornii. Pamiętam, jak wysiadłem z
samolotu z Kalifornii i oficjalny termometr na lotnisku wskazywał -47,5 stopnia Fahrenheita.
Teraz nie 
przeszkadza mi zbytnio zimno... ale cierpię z powodu długich ciemnych godzin zimy. Ian 
Herriott w Alaskan life in the Anthropocene Epoch (Benne &amp; Clandfield, 2012, s.35) 
Analizując szczegóły dyskursu mówcy, uczniowie muszą teraz wybrać obraz, a następnie 
muszą uzasadnić swój wybór: Kim jest Ian? Dlaczego? Odpowiedzi końcowe nie są
koniecznie ważne. Bardziej istotna staje się dyskusja, jaką uczniowie prowadzą, gdy
decydują, który obrazek należy do Iana. Analizując aspekty takie jak "Powiedział, że nie
przeszkadza mu zimno, więc myślę, że Ian to obrazek A", uczniowie skupią się na kontekście
i funkcji komunikatu, a nie na sformułowaniach. 

 
Efekty kształcenia: 
Wykorzystanie analizy dyskursu idzie może dać nauczycielom możliwości stworzenia
atmosfery prawdziwego życia w klasie i rozwinięcia innych umiejętności komunikacyjnych,
takich jak słuchanie i mówienie. Oprócz tego, że 
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ś
ą ćkorzyci komunikacyjne, analiza dyskursu rozwijają krytyczne myślenie i pomagają w
interpretacji współczesnej kultury; zaczynaj kwestionowa inne, bardziej istotne w ich
edukacji kwestie, co pozwala im wprost zrozumieć świat, w którym żyją. 

 

W jaki sposób sprawdzić wyniki? Informacje zwrotne 

Dalsze linki / lektury: https://www.mextesol.net/journal/index.php? 
page=journal&amp;id_article=2093 

Działalność: Twinery 
Cele: stworzenie nieliniowej (wielokrotnego wyboru) 
historii Źródła Potrzebne materiały: Komputer / 
Tablet Czas trwania: 60-120 min 
krok po kroku: co trzeba zrobić: 
Uczniowie klikają na wersję online https://twinery.org/. 
Następnie tworzą i nazywają swój nowy projekt oraz dodają nowy węzeł. W tym
pierwszym 
polu tekstowym piszą początek historii. Aby czytelnik mógł zdecydować, jak dalej
potoczy 
się historia, narrator pisze kilka opcji w nawiasach PODWÓJNYCH, np. 
Było ciepłe czwartkowe popołudnie, kiedy Marcus postanowił wrócić do swojego hotelu
na 
piechotę. Ale jakoś poczuł nagłą potrzebę 
[[eat Tiramisu]] 
[[dostać trochę lodów Stracciatella]] 
... 
Spowoduje to automatyczne wygenerowanie dwóch nowych węzłów, tworząc w ten
sposób 
twinery fabuły. Od tego momentu autor kontynuuje twining dodając nowe opcje do
fabuły. 
Przez cały czas możliwe jest testowe uruchomienie fabuły. 
Następnie należy pobrać projekt. Ponieważ twinery nie udostępnia serwera, na który
można 
wgrać opowiadanie, należy poszukać serwera/strony, która to umożliwia. Jest kilka
darmowych 
platform, gdzie trzeba założyć konto, aby wgrać opowiadania: 

Sesja: Zrozumienie sposobu działania narracji 

https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&amp%3Bid_article=2093
https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&amp%3Bid_article=2093
https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&amp%3Bid_article=2093
https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&amp%3Bid_article=2093
https://twinery.org/
https://twinery.org/
https://twinery.org/
http://textadventures.co.uk/
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Zaleca się, aby moderator założył konto i zebra od uczestnikw pobrane pliki, a następnie
przesał historie. Nastpnie może udostpni linki do kadej historii. 

 

Efekty kształcenia: 
podstawowe umiejętności kodowania, odkrywanie zalet cyfrowego narzędzia do nauki 
kreatywnego pisania, eksperymentowanie z narzędziem cyfrowym w celu stworzenia 
niezliczonej ilości nowych możliwości jego wykorzystania 
. 
W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
Pliki z historiami są udostępniane i przesyłane do Internetu. Uczestnicy mogą następnie 
podzielić się linkami do swoich historii z innymi uczestnikami. 

Dalsze linki / lektury: https://twinery.org/ http://textadventures.co.uk/ 

https://twinery.org/
http://textadventures.co.uk/
http://textadventures.co.uk/
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Sesja: Trudne sytuacje podczas facylitacji 

Aktywność: Czym się 

zajmujesz? Cele: 
przegląd trudności w pracy grupowej; 
analizowanie komunikacji w 
grupie; rozwiązywanie 
problemów z grupami; 

Ressources Potrzebne materiały: 
- arkusze spraw (możesz wykorzystać własne lub stworzyć nowe): 
#1 przypadek : podczas dyskusji o postawach grupa jest bardzo zaangażowana, jeden z 
uczestników mówi, że internet jest niebezpieczny, jest przydatny, ale generalnie to "inni" 
korzystają z naszych danych, nie mamy żadnej kontroli i najlepiej kupić analogową 
komórkę. 
Co robisz? Spróbuj wyjaśnić swoją decyzję 

#2 przypadek: podczas ćwiczenia, w którym uczestnicy dzielą się swoimi historiami 
niewiele osób wpływa na dynamikę: 
Zahamowany - nieśmiały, wycofany i działający na siłę 45 latek w grupie 
Monopolista - głośny, dominujący i gadatliwy senior, opowiadający innym uczestnikom 
historie Sabotażysta - przerywający, zabawny i nie słuchający innych nastolatek 
Co robisz? Spróbuj wyjaśnić swoją decyzję 

#3 przypadek: w Twoim warsztacie na temat MediaLiteracy i StoryTelling jeden z 
uczestników jest obecny na warsztacie częściowo, osoba ta domaga się więcej "contente", 
ale kiedy zaczynasz wyjaśniać oczekiwania tej osoby słyszysz "więcej treści!". 
Co robisz? Spróbuj wyjaśnić swoją decyzję 

Czas trwania: 30 - 60 min. 

krok po kroku: co trzeba zrobić: 
1. podziel grupę na mniejsze (w zależności od tego, ile spraw przygotowałeś); 
2. poproś grupy o rozwiązanie trudnych sytuacji, z którymi się spotkały, następnie poproś 
grupę o podzielenie się problemem i pomysłami z następną grupą i tak dalej, aż wróci 
do pierwszego zespołu; 
3. ewentualnie poproś grupy o zapisanie swoich problematycznych sytuacji z 
uczestnikami i przenieś flipcharty w inne miejsce, tak aby każda grupa mogła 
spojrzeć, przeanalizować i przedstawić swoje pomysły; 
4. przedyskutuj wyniki, co wybrałbyś do wykorzystania w swoim warsztacie/grupie i 
dlaczego lub dlaczego nie; 
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Efekty ksztacenia: 
bility to look after solutions; nazywanie i analizowanie problemw z uczestnikami grupy; 

W jaki sposób sprawdzasz wyniki? 
poprzez gromadzenie studiów przypadków z pomysłami jak rozwiązać problem; 

Aktywność: Definiowanie opowiadania. Historia Jane i Paula - analizowanie cech 
faktów/faktów w opowieści. Cele: 
Wprowadzenie do procesu krytycznego myślenia, analiza uprzedzeń; 
Analiza faktów / fikcji; 
Hak do kolejnych ćwiczeń / zajęć związanych z bezpieczeństwem, krytycznym 
myśleniem; Umiejętność pracy w parach, dyskusji na forum, wprowadzenie 
krytycznego myślenia; 

 
Ressources Potrzebne materiały: 
Wydruk lub wyświetlony slajd z historią Jane i Paula: 
Jane i Paul poznali się na spotkaniu towarzyskim związanym z wyzwaniami
dotyczącymi stereotypów i integracji społecznej. Rozmawiali na różne tematy i okazało
się, że mają wiele wspólnych spraw i zainteresowań, w tym ogrodnictwo i wykorzystanie
natury jako narzędzia do pomocy osobom z kryzysami psychicznymi. 
Jakiś czas po tym spotkaniu Jane zaczęła wysyłać różne wiadomości do Paula przez 
Messengera. Następnie przekazała Paulowi wiele informacji i wiadomości, które nie były 
dla niego jasne. 
Z czasem zachęcała Pawła do podejmowania różnych akcji społecznych. 
Paul czuł się przytłoczony i niepewny co do intencji Jane i nie wiedział jak zareagować.
Od czasu do czasu grzecznie odmawiał. Wycofał się z kontaktów z Jane, ale przyjaciółka
nadal wysyłała wiadomości, które Paul zaczął ignorować. 
Dla Pawła kontakt z Jane stał się uciążliwy, miał wrażenie, że niekoniecznie chce się z
nim porozumieć w jakiejś sprawie, a może szuka zainteresowania, nieświadomie
przesyłając różne informacje. Wydawało mu się, że "woła o pomoc". Zastanawiał się, że
może Jane potrzebuje profesjonalnej pomocy, a może cierpi z jakiegoś powodu lub
przeżywa kryzys. Znajomi Paula sugerowali, że Jane jest niebezpieczna, a może szalona. 

 
Czas trwania: 40 min. 

Sesja: Zrozumienie sposobu działania narracji 
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ć Krok po kroku: co trzeba zrobi: 

1. Wprowadź uczestników w kontekst bezpieczeństwa w sieci, stereotypów i
uprzedzeń 
(możesz wcześniej wykonać ćwiczenie Move Your Attitude); 
2. Zaprezentuj tekst historii Jane i Paula; wyświetl lub udostępnij uczestnikom 
kartki z tekstem lub poproś ich o odnalezienie tekstu na udostępnionym pliku / 
folderze (jeśli chcesz przeprowadzić dodatkowy trening umiejętności korzystania z 
narzędzi cyfrowych - udostępniania / współdzielenia plików); 
3. Podziel zespół na pary i poproś uczestników o podkreślenie rzeczowych i 
fikcyjnych (i / lub niejasnych) fragmentów tekstu; 
4.- Pytania, które należy zadać: 
Jakie są Twoje odczucia związane z tym 
opowiadaniem? Jak oceniasz to 
opowiadanie? 
Co widzisz wyjaśniającego tę historię? 
Czy jest jakiś inny sposób na rozwiązanie tej historii? 
Jak zachować ciekawość i otwartość na trudne sytuacje? 
Jak zachować ciekawość i otwartość wobec osób, które sprawiają, że czujemy się 
niepewnie / zagubieni? 
Jak zachować ciekawość i otwartość na własną niepewność / zagubienie? 

 
Efekty kształcenia: 
Eksperymentowanie z narzędziami cyfrowymi; 
Krytyczne myślenie o grupie, zasadach i uczestnictwie / odpowiedzialności
społecznej; 
. 
Jak sprawdzić wyniki? uczestnicy zostawiają 
notatki na temat opowiadania; 
Trenerzy napiszą streszczenie z opowiadania zbierając komentarze uczestników; 
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Sytuacja spoeczno-gospodarcza: 
ą

Nazwa Wspólnoty: 
Osoby doświadczające kryzysów psychicznych.
Społeczno samopomocy w Gdyni. 

 
Położenie: 

 uczestników klubów 

ł
ł

ść

Polska, Gdynia 

Osoby dorose doświadczajce chorób psychicznych lub umysłowych. Są to osoby z 
doświadczeniem schizofrenii, choroby dwubiegunowej, depresji i innych. Często o niskich
kompetencjach społecznych i niewystarczającej zaradności życiowej, które z powodu 
przebytego kryzysu psychologicznego potrzebują wsparcia w powrocie do codziennej 
aktywności społecznej i zawodowej. 

Samodzielne w zakresie samoobsługi. Wymagające treningu w zakresie funkcjonowania 
społecznego i zawodowego. Najczęściej osoby, u których nastąpiło znaczne pogorszenie 
stanu zdrowia psychicznego i warunków życia. Poszukują wsparcia w zakresie 
samodzielnego życia korzystając z gdyńskich usług społecznych, w tym klubów 
samopomocy. Udział w klubach pozwala im łączyć pracę zawodową i obowiązki domowe z 
wykorzystaniem wsparcia, które pochodzi nie tylko od specjalistów, ale także od 
uczestników. Wspierają się oni wzajemnie w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw 
mieszkaniowych i wielu innych. 
Dorośli doświadczający kryzysów psychicznych uczestniczą w klubach samopomocy. 
Najmłodszy uczestnik ma 18 lat, najstarszy 74 lata (najwięcej osób jest w wieku 24-45 lat). 
Grupa jest zróżnicowana pod względem materialnym, część osób aktywnych zawodowo, 
część utrzymuje się z zasiłków stałych i rent, wsparcia rodziny. Większość uczestników zna 
się ze sobą. Część z nich po hospitalizacji, w trakcie terapii. Nie odnajdują się w strukturach 
opartych na ścisłych ramach, np. wymagających codziennej obecności w określonych 
godzinach. Oczekują wsparcia w elastycznej formie. Część uczestników prowadzi aktywne 
życie zawodowe. 
Sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi jest trudniejsza niż osób z innymi 
niepełnosprawnościami. Specyfika zaburzeń, wielość objawów, czas wystąpienia, złożona 
dynamika przebiegu i konieczność długotrwałej terapii powodują, że osoby te częściej niż 
inne są wykluczane spoza głównego nurtu życia społecznego. Mała wiedza w 
społeczeństwie na temat specyfiki zaburzeń psychicznych, ich genezy i wpływu na 
funkcjonowanie ludzi, liczne negatywne stereotypy generują silny lęk, ograniczając 
kontakty z takimi osobami i nasilając procesy marginalizacji. Osoby te mają ograniczone 
możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. 

DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI
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Cel/e: 

Realizacja: 

Czas trwania: 
5 sesji (5 dni; łącznie 15 h) 3h/sesja 

Opis osób uczących się/uczestników: 
Dorosłe kobiety/mężczyźni doświadczeni przez kryzys psychiczny w wieku 18-72 lat. 
Uczestnicy są w większości pół-samodzielni, mają zapewnione wsparcie 
rodziny/instytucji (pomoc emocjonalna, organizacyjna, pracownicza lub finansowa), w 
pewnym momencie byli hospitalizowani, mają problemy edukacyjne/pracowe. 
Niektórzy z uczestników znają się z instytucji lub znają pracowników z instytucji. Praca/ 
pomoc edukacyjna zbliżyła ich do siebie. 

Celem jest rozwój wśród uczestników kompetencji, umiejętności i wiedzy w zakresie 
umiejętności korzystania z mediów, narracji cyfrowych i krytycznego myślenia. Projekt 
wpisuje się w zagadnienie deinstytucjonalizacji, aby zapewnić uczestnikom wsparcie 
włączające ich w codzienne możliwości/wyzwania. Warsztat został przeprowadzony w 
Klubie dla uczestników, który jest miejscem, w którym otrzymują oni również wsparcie 
edukacyjne/pracowe. Przestrzeń została odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia 
warsztatu. Odległość od głównego punktu komunikacyjnego mogła być powodem 
wycofania. 

Pilotaż skierowany był do grupy osób doświadczających kryzysu psychicznego, będących 
użytkownikami gdyńskich usług społecznych. MOPS świadczy szereg usług skierowanych 
do osób chorych psychicznie, które po opuszczeniu szpitala poszukują wsparcia w 
samodzielnym życiu. Grupa docelowa pilotażu narażona jest na wysoki poziom 
stereotypizacji zarówno autostygmatyzacji jak i stygmatyzacji społecznej jako osoby 
niebezpieczne i nieprzydatne. Spycha to ich na margines społeczeństwa, izolując i 
wykluczając z edukacji pozaformalnej, w tym edukacji cyfrowej i krytycznego myślenia. 
Włączając tę grupę do projektu pilotażowego, chcieliśmy zainicjować proces edukacji 
pozaformalnej, który uwzględniałby specyficzną sytuację psychologiczną, zdrowotną i 
społeczno-zawodową osób doświadczających kryzysów psychologicznych w takim stopniu, 
aby w pełni wykorzystać ją w życiu społeczno-politycznym. 

Położenie: 
Jest to społeczność mieszkańców Gdyni i miast ościennych, która skupia się wokół klubów 
samopomocy w Gdyni. Kluby znajdują się w Gdyni Działki Leśne - w centrum w pobliżu 
przystanku kolei miejskiej i autobusu, co znacznie ułatwia dotarcie na miejsce - Klub 123 
oraz Gdynia Śródmieście. Dom Chrzana. 

Tytuł ścieżki: 
Edukacja cyfrowa 
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Plan sesji 

Warsztat rozpoczął się od małego wprowadzenia do projektu Concrit, że testujemy pewne 
ćwiczenia i chcemy zaoferować trochę przestrzeni, aby dowiedzieć się więcej o 
zrozumieniu technologii, świata online i komunikacji w Internecie. 

Dzień 1 (3 godziny) Wprowadzenie trenerów i obserwatora 
Ćwiczenie 1. Media Literacy intro - na podstawie procesu rekrutacji powstała cyfrowa 
opowieść (za pomocą zdjęć). Ćwiczenie 
Ćwiczenie 2. Dzwonienie w parach - dzielenie się dzwonkami i opowieściami o nich/ nauka 
operacji technicznych na telefonie. 
Ćwiczenie 3. Reguły na obrazku - reguły warsztatów zostały ustalone przez aplikację word 
cloud. Ćwiczenie 4. Definiowanie opowieści. Historia Jane i Paula - analizowanie cech 
faktów/faktów w opowieści. Edukacja cyfrowa 

Treść 
Uczestnicy uczyli się o Media Literacy dla ich osobistej i zawodowej sprawy, w tym 
przedmiotów: 
• Krytyczne myślenie, sprawdzanie źródeł, rozpoznawanie fałszywek, 
• Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do krytycznego myślenia, 
• Wykorzystanie opowieści i narracji do wymiany/komunikacji w społeczności, 
• Określenie potrzeb, w szczególności dla społeczności. 

Nasza grupa uczyła się jak budować historię, osobistą i dla społeczności. Prezentowali 
swoje historie i uczyli się jak je przekazywać, zamieszczać w bezpieczny sposób w sieci i 
omawiać swój dorobek z publicznością. 
Uczestnicy pracowali indywidualnie i zbiorowo nad postawami, wiedzą i umiejętnościami 
społecznymi podczas warsztatów, aby zwiększyć swoją samoświadomość, umiejętność 
poznania i wykorzystania narzędzi do sprawdzania faktów/fałszywek i identyfikacji źródeł. 

Rozwijały się one konkretnie: 
• umiejętność pisania (jasny i przejrzysty przekaz), 
• odróżnianie faktów od fałszerstw, 
• umiejętności komunikacyjne (słuchanie, werbalizowanie myśli/emocji, 
• praca zespołowa (planowanie, tworzenie i wykonywanie zadań). Grupa tworzyła 
plakaty na temat swojej cyfrowej historii/tożsamości, zamieszczała prace zespołowe w 
sieci oraz eksperymentowała ze smartfonami, tabletami, komputerami i aplikacjami do 
komunikacji. 

Uczestnicy tworzyli indywidualne historie z życia codziennego (hobby jak psy), zawodowego 
(praca szukająca ogłoszenia), grupowego (budowanie historii o ulubionych miejscach w 
mieście). Narracje zostały ustrukturyzowane przez uczestników i trenerów, 
przedyskutowane i umieszczone online poprzez media społecznościowe Klubu, w 
którym prowadzony był warsztat. 
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Dzień 2 (3 godziny) 
Ćwiczenie 1. Moja cyfrowa historia - prezentacja na forum każdy opowiada o swoich 
doświadczeniach z narzędziami cyfrowymi/przedmiotem. 
Ćwiczenie 2. Selfie run - praca dla pół zespołu, aby wykonać 7 zadań z wykorzystaniem 
smartfona i kreatywności. 
Ćwiczenie 3. Komunikacja - wysyłanie zdjęć - udostępnianie zdjęć z dyskusją o 
thocs/bezpieczeństwie. 
Ćwiczenie 4. Wyszukiwanie zdjęć - eksperymentowanie z wyszukiwaniem zdjęć, 
odnajdywanie otwartych kolekcji. 

Dzień 3 (3 godziny) 
Ćwiczenie 1. Podobieństwa/różnice - icebreaker dotyczący otwartych/ukrytych cech 
dotyczących umiejętności korzystania z mediów. 
Ćwiczenie 2. Your city story - nakręcenie filmu na temat miasta, które półgrupa wybiera do pracy. 
Dzień 4 (3 godziny) 
Ćwiczenie 1. Archiwum. Wayback machine - eksperymentowanie ze stronami 
internetowymi w przeszłości, omawianie zmian/postaw. 
Ćwiczenie 2. Make a story - burza mózgów na temat losowej historii, którą uczestnicy mają 
opublikować. 

Dzień 5 (3 godziny) 
Ćwiczenie 1. Światopogląd - postawy - omówienie pułapek dotyczących fałszywych historii. 
Ćwiczenie 2. Mindfulness - trening świadomości i bycia mindful, świadomość siebie 
i obserwacja myśli/emocji. 
Ćwiczenie 3. Move Your attitude - omawianie i argumentowanie postaw wobec 
mediów. Ćwiczenie 4. Wyszukiwanie obrazów - wskazówki, jak wyszukiwać obrazy 
open source w sieci i dyskusja na temat etyki. 

Wykorzystaliśmy naszą ocenę potrzeb z początku projektu. Dodaliśmy ćwiczenia: - Selfie 
run, 
• Podobieństwa/różnice, 
• Archiwum. Wayback machine, 
• Tworzenie historii, 
• Światopogląd, 
• Mindfulness, 
• Przesuń swoją postawę. 



Cel/e: 

Miejsce: 

Nazwa Wspólnoty: 
Rodzice w szkoach podstawowych 

Pooenie: 

ń 

Niemcy 

Sytuacja społeczno-gospodarcza 
Generalnie rodziny są uzależnione od świadczeń socjalnych i często mieszkają razem z 
niemieckimi rodzinami goszczącymi. Większość uczniów zna się z poprzednich kursów 
języka niemieckiego i zaprzyjaźniła się już ze sobą. Niektórzy mają rodzeństwo, które 
również uczęszcza na zajęcia i warsztaty. Ponieważ dzieci uciekły przed wojną i nie są 
jeszcze w stanie dołączyć do regularnych zajęć szkolnych ze względu na brak języka 
niemieckiego, są nadal marginalizowane w społeczeństwie. 

ł

ł ż
Berlin, Niemcy 

Sytuacja społeczno-gospodarcza: 
Heterogeniczna; Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców, bez względu na 
pochodzenie społeczno-ekonomiczne, społeczne itp. Tło. Oferta jest skierowana do 
wszystkich. Oferty Eltern aktiv! skierowane są w szczególności do wszystkich rodziców i 
opiekunów dzieci, które uczęszczają do danej szkoły podstawowej. W tym sensie widzą 
siebie jako ofertę integracyjną dla wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów, a 
także chcą zaoferować uczestnikom możliwość nawiązania kontaktu ze sobą. 

Eltern aktiv! znajduje się w szkole, ale nie wspiera rodziców wyłącznie w odniesieniu do 
rozwoju dzieci w szkole. Grupy rodzicielskie widzą siebie raczej jako ofertę poszerzania 
kompetencji rodziców wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Są więc zasadniczo otwarte 
na "wszystkie" tematy rodziców - także poza aspektami szkolnymi. Jedno z 
podstawowych ustaleń koncepcyjnych dotyczy partycypacyjnej orientacji formatu kursu 
Eltern aktiv! Jest to szczególnie ważne przy ustalaniu głównych tematów oferowanych 
imprez. W tym celu prowadzący aktywnie zbierają od uczestników prośby o tematy do 
kolejnych spotkań i w razie potrzeby konkretyzują pytania w rozmowach osobistych. Celem jest 
również zachęcenie i pobudzenie uczestniczących rodziców i opiekunów do aktywnego udziału. 

Akcja pilotażu odbywa się w niemieckiej szkole w dzielnicy Wedding w Berlinie. Dzielnica ta 
znana jest z wysokiego odsetka osób o pochodzeniu migracyjnym, głównie tureckim, 
arabskim, ale także z krajów bałkańskich. 

Nazwa wspólnoty 
Ukraiscy 
nastolatkowie Berlin, 
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Podczas gdy intensywne zajęcia językowe w godzinach porannych pozostawiały niewiele 
miejsca na rozwinięcie kreatywności ukraińskich nastolatków, popołudniowe warsztaty 
miały na celu umożliwienie uczniom nawiązania kontaktu z ich wewnętrznym głosem 
twórczym. Pilotaż był dla nich szansą na znalezienie głosu poprzez opowiadanie historii, a 
tym samym możliwością bycia wysłuchanym. 

Pilotaż odbył się w niemieckiej szkole w dzielnicy Wedding w Berlinie. Dzielnica ta znana 
jest z wysokiego odsetka osób o pochodzeniu migracyjnym, głównie tureckim. W związku z 
tym, w szkole Willy-Brandt 80% uczniów ma pochodzenie migracyjne. Niemieccy uczniowie 
mieli właśnie wakacje, pozostawiając całą szkołę dla ukraińskich dzieci. Po tygodniach lub 
miesiącach zmiany lokalizacji i często małych i ciasnych pomieszczeń do nauki języka, duża 
przestrzeń dała poczucie, że w końcu dotarli do niemieckiego społeczeństwa. Uczniowie
mieli okazję przekonać się, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądało uczęszczanie do 
normalnej szkoły, dlatego też miejsce to było bardzo motywujące. 

Cel/e 

Lokalizacja 
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Nazwa Wspólnoty: 
Wspólnota Kulturhaus Brotfabrik i Stand 129, Wiedeń 

Opis 
Stand 129 to przestrzeń kulturalna znajdująca się w sercu 10. dzielnicy Wiednia. Jest to 
druga siedziba większego Kulturhaus Brotfabrik - centrum kulturalnego w tej samej 
dzielnicy. Zarówno Kulturhaus Brotfabrik, jak i Stand 129 znajdują się na obrzeżach 
wiedeńskich centrów kulturalnych i starają się udostępnić sztukę i ekspresję artystyczną 
większej liczbie osób. Hasło brzmi: "Sztuka dla wszystkich przez wszystkich!". Poprzez 
sztukę wspólnotową Kulturhaus Brotfabrik i Stand 129 dążą do wzmocnienia pozycji ludzi w 
sąsiedztwie poprzez aktywizację indywidualnych i zbiorowych możliwości i zdolności, jak 
również wzmocnienie lokalnych struktur i sieci. Praca Kulturhausu i Standu rozumie sztukę i 
działania kulturalne jako sposoby angażowania się z mieszkańcami, a dla mieszkańców - 
angażowania się w siebie i swoją społeczność. 

Dzielnica, w której znajdują się zarówno Kulturhaus Brotfabrik, jak i Stand 129, jest 
dzielnicą o największej liczbie mieszkańców w Wiedniu i historyczną dzielnicą robotniczą, 
która przez cały XX wiek aż do dziś jest domem dla wielu migrantów. Chociaż Favoriten 
jest dużą dzielnicą, w której znajduje się wiele różnych obszarów - nawet obszary 
wiejskie z rolnictwem - centrum Favoriten jest często uważane za reprezentatywne dla 
dzielnicy. Centrum dzielnicy ma reputację "niebezpiecznej" części miasta i jest ogólnie 
nieprzychylnie postrzegane przez społeczeństwo. Jeśli chodzi o dorosłych mieszkańców 
Favoriten (w wieku 25-64 lat), to 33 % z nich posiada jedynie obowiązkowe 
wykształcenie szkolne, podczas gdy wśród ogółu mieszkańców Wiednia liczba ta wynosi 
22 %. Prawie jedna trzecia mieszkańców Favoriten (31 %) mieszka w komunalnych 
kompleksach mieszkaniowych, a przeciętny mieszkaniec Favoriten ma do dyspozycji 31 
m2 , podczas gdy średnia wiedeńska wynosi 35 m2 . Imponująca liczba 24,4 % 
mieszkańców Favoriten to obywatele państw spoza UE (w porównaniu do 17,4 % ogółu 
mieszkańców Wiednia). 

Oprócz miejscowej ludności, osoby z historią migracji i nie-biali Austriacy są kolejną 
wyraźną grupą docelową dla Kulturhaus Brotfabrik i Stand 129. Ta grupa jest logicznym 
rozszerzeniem pierwszej grupy, ponieważ wielu mieszkańców Favoriten należy również do 
tej kategorii. 

W pracy, którą wykonują zarówno Kulturhaus, jak i Stand 129, ważną rolę odgrywają 
wolontariusze. Oferowanie możliwości i zaangażowania wolontariuszy jest głównym filarem 
ich pracy. Sami wolontariusze są w dużej mierze ludźmi z grup docelowych, a tym samym 
napotykają różne społeczne i polityczne przeszkody w Austrii. Jednakże Kulturhaus 
Brotfabrik jest również akredytowany do przyjęcia trzech międzynarodowych wolontariuszy 
poprzez Europejski Korpus Solidarności. 

DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI
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5 godzin 

W tym warsztacie pracowaliśmy z 6 uczestnikami z różnych kultur i w różnym wieku, 
pracującymi jako wolontariusze w Kulturhaus Brotfabrik i Stand 129. Była to grupa 
wielokulturowa i wielojęzyczna. Większość z nich mieszka daleko od swojego kraju i 
kultury, którą znają i do której są przyzwyczajeni, a wielu z nich doświadczyło zmiany 
statusu społecznego i tożsamości w Austrii w porównaniu z krajem, w którym się urodzili i 
wychowali. 
Ponieważ jest to zazwyczaj dominująca cecha wszystkich grup, z którymi pracujemy, 
zastosowaliśmy wybrane przez nas ćwiczenia, aby uczynić warsztat wolnym od barier 
językowych. Jako temat przewodni pracowaliśmy nad "cyfrowym opowiadaniem historii", a 
podczas całego warsztatu dużo korzystaliśmy z telefonów komórkowych, dzięki czemu 
mogliśmy zająć się jednocześnie umiejętnościami cyfrowymi i opowiadaniem historii. 

Wolontariusze są bardzo zróżnicowani pod względem wieku, płci, języka, którym się posługują i
krajów, z których pochodzą. Bywają nastolatkami i dwudziestolatkami, ale są 
też emerytami. Niektórzy z nich są w Wiedniu od dawna, a niektórzy przybyli zaledwie kilka
miesięcy temu. W rzeczywistości uchodźcy, którzy dopiero starają się o azyl, często 
angażują się w Kulturhaus i Stand 129, aby być bardziej aktywnymi w austriackim społeczeństwie.
W związku z tym języki, którymi posługują się wolontariusze są bardzo różnorodne. W wielu
sytuacjach niemiecki nie jest językiem wspólnym. Mimo że zespół Kulturhaus Brotfabrik i Stand
129 jest wielojęzyczny, język może być czasem barierą. Aby nie być ograniczonym przez język,
skupiamy się na praktykach uczestnictwa, które pracują z różnymi poziomami znajomości języka. 

Zróżnicowany skład wolontariuszy prowadzi czasem do nieporozumień i niewrażliwych 
działań wśród samych wolontariuszy, co skłoniło nas do pracy z wolontariuszami jako 
grupą docelową w projekcie CONCRIT. Naszym celem w ramach projektu było opracowanie 
formuły warsztatów, które angażowałyby naszych wolontariuszy w kwestie związane z 
różnorodnością i antydyskryminacją. 

ł ś ż
óżśćłł

Opis 

Tytu cieki 
Rnorodno wasnymi sowami / Vielfalt in eigenen Worten 

Czas trwania 

Ponieważ pracowaliśmy z bardzo zróżnicowaną grupą, najpierw chcieliśmy zapoznać 
uczestników ze sobą za pomocą ćwiczenia wprowadzającego z wykorzystaniem dzwonków z 
ich telefonów komórkowych. Następnie skupiliśmy się na aplikacjach i emoji, których używamy 
na co dzień, koncentrując się na temacie, że emoji może oznaczać różne rzeczy dla każdego. 
W ten sposób na pierwszy plan wysunęły się różnice między różnymi kulturami i grupami 
społecznymi. W ten sposób mogliśmy w prosty sposób zająć się pojęciem "krytycznego 
myślenia". Po rozgrzewce i stworzeniu bezpiecznego miejsca do dalszej pracy, 
kontynuowaliśmy ćwiczenie "narysuj swoje imię", które zwiększa efektywność pracy. 
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10:00 - 10:15 Handy Klingelton / Mobile Ringtone Kennenlernen und Annähern an digitale 
Medien 10-15 Minuten Privaten Handys der TN 

10:15 - 10:25 Emojis: Welche Emojis verwendest du am meisten / was bedeutet diese Emoji 
in der Gruppe diskutieren): Anny na temat cyfrowych mediów, różnice w interpretacji 
symboli znajdują się 10 minut Prywatne rozmowy z TN 

10:25-11:10 Eine Kurz Geschichte mit Emojis erzählen / Draw Your Name Sie schreiben 
ihren Vornamen und verwandeln die Buchstaben in Emojis. Damit erzählen sie eine 
Geschichte 15 Minuten schreiben 30 minuten erzählen 

11:10 - 11:20 Kurze Pauza 

kreatywność uczestników i uczynienie ich pewnymi siebie w opowiadaniu historii. W tym 
momencie skupiliśmy się na osobistych i zbiorowych historiach, metodach opowiadania, 
znaczeniu słuchania historii, metodach i zasadach poznawania osoby i prawdziwego 
zrozumienia jej. Najważniejszą zasadą, którą należy zapamiętać podczas opowiadania, 
słuchania historii lub poznawania osoby jest to, aby uznać i pamiętać, że "nikt nie jest i nie 
ma tylko jednej historii". 
Każdy ma więcej niż jedną tożsamość, rolę, historię. Redukowanie kogoś do jednej sytuacji, 
cechy, historii to największy błąd, jaki można popełnić. W tym momencie nadaliśmy 
znaczenie rozwijaniu krytycznej perspektywy na różnice między ludźmi i różnymi 
tożsamościami. 

Głównym zagadnieniem, na którym oparliśmy warsztat, było postrzeganie różnic między 
ludźmi, różnic społeczno-kulturowych w grupie jako bogactwa i wspólne tworzenie nowych 
historii w ramach tego bogactwa. Dlatego też w drugiej części warsztatu zdecydowaliśmy 
się na zastosowanie ćwiczeń z zakresu zbiorowego opowiadania historii. Uczestnicy zostali 
poproszeni o wspólne skupienie się na jakimś temacie i napisanie historii przy użyciu 
metody, która była dla nich wszystkich nowa, oraz o podzielenie się tą historią z całą 
grupą poprzez nagrania wykonane telefonami komórkowymi, pomimo różnic językowych, 
wiekowych i płciowych między nimi. 

Uczestnicy mogli przeprowadzić ze sobą szczere i krytyczne dyskusje na temat różnych 
tożsamości i kultur, a także mieli okazję do refleksji i ponownej oceny niektórych 
osobistych sytuacji konfliktowych, jak również sytuacji, z którymi spotykają się w 
społeczeństwie. Mamy nadzieję, że dzięki temu uczestnicy nabiorą siły, by następnym razem 
w takich samych lub podobnych sytuacjach zachować się inaczej. Ponadto uczestnicy 
poznali nową technikę i odkryli, że telefony komórkowe mogą być wykorzystywane do 
kreatywnej i zabawnej pracy w inny sposób niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Praca z 
grupą, opowiadanie historii wspólnie z nimi i przed nimi, dała uczestnikom poczucie 
pewności siebie. 

Program 
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11:35 - 12:20 Alltagsbeschreibung Eigenes stereotypes Denken entdecken und reflektieren 
1115: M20in -u 1te1n:3:5 G Wruepjśpceien:ü bStuonrgyt e3l0li nMgi nEuintfeünh:r uDnisgk iuns Ssitoonry 
12:40 Input: richtiges Zuhören Reflexion über unsere Wahrnehmung der Geschichten 
anderer 20 Minuten Impulskarten 

12:40 - 13:25 Mittagspause 45 Minuten 

13:30 - 14:30 Gruppenübung: Geschichte der vielen TN probieren selber Storytelling aus; 
Arbeiten mit digitalen Medien, um Geschichte zu erzählen 30 Minuten: Geschichten teilen 
30 Minuten: Geschichte verfilmen Private Handys der TN, Papier, Stifte 

14:30 - 14:50 Dzielenie się poszczególnymi filmami z grupą 20 minut Beamer 14:50 - 

15:00 Feedback i Abschluss 10 minut Abhängig von Art des Feedbacks 
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Cel/e 

Lokalizacja 

Tytu cieki 
"Warsztat dla siebie" Labos, Włochy 

Czas trwania 

Nazwa Wspólnoty 
Kobiety z Afganistanu i Iranu mieszkajce we Woszech Wochy, Rzym 

Sytuacja spoeczno-gospodarcza 

12 spotkań (sobota po południu, co dwa tygodnie) od
grudnia 2020 do października 2021 r. 

ą ł ł

ł
Większość kobiet uczestniczących w projekcie "Warsztat dla siebie" mieszka we Włoszech 
wraz z rodziną od co najmniej 3 lat. Wiele z nich pracuje jako opiekunka we włoskich 
rodzinach lub pomaga mężowi w działalności handlowej. Są to kobiety, muzułmanki, w 
wieku od 30 do 50 lat, większość z nich uczęszczała do szkoły podstawowej, dwie kobiety 
do szkoły średniej, a jedna studiowała na uniwersytecie jako pielęgniarka. Poznały się 
dzięki binario 15, stowarzyszeniu wolontariuszy, które zarządza działaniami i wspiera 
integrację społeczną. Wiedzą niewiele o kulturze włoskiej i nie mają włoskich przyjaciół, 
choć bardzo by chcieli. 

Kobiety z Afganistanu i Iranu miały głębokie potrzeby zbliżenia się do kultury włoskiej i 
włoskich kobiet, aby lepiej zrozumieć miasto, w którym żyją ze swoimi rodzinami. Działania 
Labos dotyczą problemów migrantów, próbując i proponując rozwiązania dla ludzi, którzy 
cierpią z powodu izolacji i dyskryminacji. Jednym z naszych celów było wzmocnienie 
międzykulturowej wymiany kulturowej pomiędzy migrantkami i Włoszkami, a także 
zwiększenie świadomości ich kultur. Proces ten miał miejsce dzięki narracjom 
autobiograficznym, a uczestnicy mogli poznać siebie nawzajem i odkryć różnice i 
podobieństwa. Proces ten pomógł kobietom lepiej włączyć się w społeczeństwo włoskie i 
poczuć się mniej samotnymi. W rzeczywistości społeczność przeżywała fazę izolacji, również z 
powodu pandemii. Kolejna zmiana, którą chcieliśmy zainspirować, dotyczyła większej 
świadomości znaczenia politycznego ich historii, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii równości 
płci, oraz większej pewności siebie w opowiadaniu o sobie i używaniu do tego celu mediów 
cyfrowych. 

Ze względu na pandemię, spotkania warsztatowe odbywały się on-line. Kobiety mieszkały 
w różnych częściach miasta i niektóre z nich łączyły się na spotkania z innych miast Włoch i 
z zagranicy. Binario15 pomaga i wspiera kobiety w lepszym życiu w Rzymie i we Włoszech, 
zaczynając od kursów języka włoskiego, kończąc na zajęciach z kuchni. Celem jest pomoc 
kobietom migrantkom w zdobyciu niezbędnych narzędzi do lepszego życia we Włoszech. 

ł ś ż
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Plan sesji 

Opis osób uczących się/uczestników 
5 włoskich kobiet ze stowarzyszenia Storie di Mondi Possibili, 10 kobiet z Afganistanu i 
Iranu ze stowarzyszenia Binario 15, które organizuje działania na rzecz integracji 
społecznej migrantów. Tylko jeden mężczyzna, jako moderator warsztatów. Wiek 
uczestników: wszystkie kobiety między 30 a 50 rokiem życia; Afganki i Iranki są 
muzułmankami, wszystkie się znały. 

Wdrożenie 
Wymiana kulturowa pomiędzy migrantkami i Włoszkami, integracja kobiet z zagranicy 
mieszkających w Rzymie, narracje autobiograficzne z dwóch różnych kultur (włoskiej i 
afgańskiej/irańskiej), aby zbadać różnice i podobieństwa. Unikanie i zwalczanie izolacji 
kobiet migrantek. 
Labos organizuje i prowadzi warsztaty dla obcokrajowców, zachęcając do spotkania 
różnych kultur. Z powodu pandemii nie można było zorganizować spotkania w obecności. 
Większość spotkań odbywała się on-line. Pomagaliśmy kobietom utrzymywać kontakt za 
pomocą narzędzi zbliżeniowych i zdalnych, aby przeciwdziałać izolacji i samotności. Na 
początku afgańskie kobiety nie ufały internetowi, ale po pierwszym spotkaniu online nowe 
kobiety dołączyły do grupy i dały swój wkład w zbieranie historii. Niektóre z nich mieszkały 
w Rzymie, niektóre poza Rzymem, a jedna z nich przebywała w Danemark, czekając na 
ostateczną przeprowadzkę do Holandii. 

Treść 
Słuchając osobistych historii włoskich kobiet, afgańscy i irańscy uczestnicy poznali ważne 
tematy dotyczące włoskiej kultury i zwyczajów, i odwrotnie - włoskie kobiety dowiedziały 
się wielu interesujących tematów dotyczących afgańskiego życia codziennego i tradycji. 
Uczestnicy poszerzyli zdolność do osobistej ekspresji poprzez opowiadanie historii, a także 
rozszerzyli zdolność do wyrażania siebie w grupie. Inny aspekt dotyczy większego zaufania 
do mediów cyfrowych. Wystąpienia publiczne, mówienie w języku włoskim (dla 
migrantów), słuchanie różnych doświadczeń, porównywanie różnych kultur i tradycji, 
otwieranie serca i umysłu, odkrywanie uprzedzeń i schematów, 
Wszystkie historie zostały przepisane i zebrane w cyfrowej książce. Dwa publiczne 
wydarzenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami, publiczne czytanie historii. 
Narracje rozpoczęły się od historii osobistych i indywidualnych. W drugiej fazie 
opowieści dotyczyły historii społeczności i kraju, biorąc pod uwagę religię, kulturę i historię 
ludzi z Afganistanu i Iranu. Mówiliśmy o kondycji kobiet i porównywaliśmy ją z włoską 
sytuacją, w jakiej żyły kobiety w przeszłości i z podbojem ostatnich praw. 

Przepracowaliśmy moduł 5 "Współtworzenie narracji" Sesja: facylitacja i stronniczość Facylitacja
i niedoreprezentacja Empowerment i zaangażowanie. 
Zmiana związana jest z dostosowaniem tych praktyk do pracy na odległość, z grupą o niskiej
znajomości języka wymiany (włoskiego). Ponieważ nie mogliśmy używać pisma, rozwiązaniem
było nagrywanie spotkań i transkrypcja narracji, a następnie zwrócenie ich grupie. 
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Cel/e 

Lokalizacja 

Nazwa Wspólnoty 
CatStrand Arts Centre - Creative Connections. New Galloway, Dumfries i
Galloway, Szkocja, Wielka Brytania 

 
Sytuacja spoeczno-gospodarcza 

Projekt ten nosi nazwę Creative Connections' i jest skierowany w szczególności do osób 
starszych, którym brakuje umiejętności cyfrowych. Projekt został zainicjowany ze względu 
na wpływ blokady na społeczność i CatStrand w dotarciu i utrzymaniu kontaktu z lokalną 
publicznością. W tym trudnym okresie CatStrand transmitował wydarzenia artystyczne 
przez cały czas trwania blokady i chociaż był to dobry sposób na pokazywanie filmów, 
wystaw itp. trudno było dotrzeć do publiczności, ponieważ wielu lokalnych odbiorców nie 
miało dostępu do ich treści. Wynikało to głównie z tego, że nie mieli oni komputerów, nie 
byli przyzwyczajeni do korzystania z nich, a niektórzy nie ufali internetowi. 
Projekt ma na celu przeszkolenie kilku "mistrzów społeczności" jako Reporterów 
Społecznościowych i zbadanie sposobów wykorzystania Raportów Społecznościowych w 
kreatywny sposób. Zachęcanie innych starszych mieszkańców, poprzez zastosowanie 
podejścia "peer to peer", do korzystania z technologii cyfrowej i odkrywania, jak można ją 
wykorzystać w kreatywny i interesujący sposób. W ten sposób pomagamy im utrzymać 
kontakt nie tylko z centrum sztuki, ale także ze sobą nawzajem. 

ł
Socjoekonomia tej grupy jest ogólnie taka, że wszyscy mają stabilne i wygodne dochody. 
Część z nich jest na emeryturze i otrzymuje państwową, a może nawet pracowniczą lub 
prywatną emeryturę. Niektórzy nadal pracują. Wszyscy członkowie mają ponad 50 lat, a 
najstarszy członek ma 72 lata. 4 kobiety i 3 mężczyzn są rasy białej, a ich narodowość to 
brytyjska. Członkowie grupy są "mistrzami społeczności" i są związani z innymi starszymi 
członkami społeczności poprzez prowadzenie lokalnych grup, radia, komitetów wiejskich itp. 
Spotkali się w ramach projektu Connecting in Communities, który jest prowadzony przez 
lokalne centrum sztuki w New Galloway, aby starsi ludzie mogli się spotykać w celu 
zwalczania izolacji społecznej i poprawy samopoczucia. Wszyscy są osobami starszymi i nie 
mają żadnych możliwości ze względu na obszar, w którym mieszkają. 

Centrum Sztuki Cat Strand znajduje się na półpustynnym obszarze wiejskim w południowo- 
zachodniej Szkocji i jest istotnym źródłem, gdzie lokalni mieszkańcy mogą się spotykać, aby 
uczestniczyć w działaniach na rzecz dobrego samopoczucia. Dumfries i Galloway to duży 
region składający się z 3 hrabstw w Lowlands w południowo-zachodniej Szkocji. Główny 
przemysł to rolnictwo, turystyka i energia odnawialna (farmy wiatrowe). Region ten 
charakteryzuje się starzejącą się populacją - prawie jeden na pięciu mieszkańców regionu 
(18.7 procent) jest w wieku 70 lat lub więcej. Pod względem geograficznym jest to duży 
region z małymi wioskami rozłożonymi na dużej przestrzeni i wyjątkowo słabymi 
połączeniami transportu publicznego. 
Młodzi ludzie najczęściej wyjeżdżają, aby zamieszkać w miastach i miasteczkach, ze 
względu na brak możliwości i niskie zatrudnienie. 

DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI
KSZTAŁCENIA, PVM, SALFORD 



8 sesji po 2,5 godziny każda 

Opis osób uczących się/uczestników 
Wszyscy członkowie mają ponad 50 lat, a najstarszy członek ma 72 lata. 4 kobiety i 3 
mężczyzn są rasy białej, a ich narodowość to brytyjska. Członkowie grupy są "mistrzami 
społeczności" i wszyscy są związani z innymi starszymi członkami społeczności poprzez 
prowadzenie grup lokalnych, radia, komitetów wiejskich itp. 
Spotkali się w ramach projektu Connecting in Communities, który jest prowadzony przez 
lokalne centrum sztuki w New Galloway, aby starsi ludzie mogli się spotykać w celu 
zwalczania izolacji społecznej i poprawy samopoczucia. Wszyscy są osobami starszymi i nie 
mają żadnych możliwości ze względu na obszar, w którym mieszkają. 

Wdrożenie 
Projekt ten nosi nazwę Creative Connections' i jest skierowany w szczególności do osób 
starszych, którym brakuje umiejętności cyfrowych. Projekt został zainicjowany ze względu 
na wpływ blokady na społeczność i CatStrand w dotarciu i utrzymaniu kontaktu z lokalną 
publicznością. Podczas tego 

Ze względu na rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wioskami, ważne jest, aby ludzie byli
połączeni ze sobą. 
Stosunki między mieszkańcami są ogólnie dość dobre, ale z powodu braku transportu publicznego
trudno jest zebrać starszych ludzi regularnie i ludzie zwykle polegają na życzliwości sąsiadów i
przyjaciół, którzy przewożą ich po okolicy. 
Statystyki dotyczące ubóstwa w Dumfries i Galloway są bardzo surowe. Około jeden na pięciu
mieszkańców Dumfries i Galloway żyje w ubóstwie. W przypadku bardziej rygorystycznej definicji
ubóstwa dochodowego, 11.5% populacji jest uważana za ubogą. Statystyki dotyczące ubóstwa
wśród dzieci są szczególnie niepokojące: 6,141 dzieci 
(26.2%) w naszym regionie żyje w gospodarstwach domowych poniżej 60% mediany dochodów
przed uwzględnieniem kosztów mieszkaniowych. Odsetek ten wzrósł o 2,8% od 2015 roku, co
jest piątym najwyższym wzrostem wśród szkockich władz lokalnych. 18% dzieci w regionie jest
uzależnionych od bezpłatnych posiłków szkolnych. 
Wizerunek Dumfries i Galloway jako obszaru zamożnego, który jest postrzegany przez 
wiele osób zarówno w regionie, jak i poza nim, nie jest zgodny z rzeczywistością przedstawioną w
powyższych statystykach. Ta luka stwarza wyzwania w zakresie generowania wsparcia dla działań
podejmowanych lokalnie oraz dostępu do zewnętrznego 
finansowania takich działań. 

https://www.dumgal.gov.uk/communityplanning/media/25574/Dumfries-Galloway-Poverty- 
and-Inequalities-Strategy-2021-2026/pdf/Dumfries-and-Galloway-Poverty-and-Inequalities- 
Strategy-2021-2026-FINAL.pdf?m=637799343653570000 

Tytu cieki Twrcze
poczenia. 

 
Czas trwania 
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trudny czas CatStrand transmitował wydarzenia artystyczne przez cały czas trwania 
blokady i chociaż był to dobry sposób na pokazywanie filmów, wystaw itp. trudno było 
dotrzeć do publiczności, ponieważ wielu lokalnych odbiorców nie miało dostępu do ich 
treści. Wynikało to głównie z tego, że nie mieli oni komputerów, nie byli przyzwyczajeni 
do korzystania z nich, a niektórzy nie ufali internetowi. Projekt ma na celu przeszkolenie 
kilku "mistrzów społeczności" jako Reporterów Społecznościowych i zbadanie sposobów 
wykorzystania Raportów Społecznościowych w kreatywny sposób. Zachęcanie innych 
starszych mieszkańców, poprzez zastosowanie podejścia "peer to peer", do korzystania z 
technologii cyfrowej i odkrywania, jak można ją wykorzystać w kreatywny i interesujący 
sposób. W ten sposób pomagamy im utrzymać kontakt nie tylko z centrum sztuki, ale 
także ze sobą nawzajem. 
PVM jest zaangażowane w projekt, ponieważ metodologia Community Reporting, którą 
opracowało i dostarcza, idealnie pasuje do tego projektu. Zachęcanie uczestników do 
korzystania z Community Reporting do angażowania się w sprawy swoich rówieśników 
pomoże zaangażować innych w cyfrowe podnoszenie kwalifikacji. Szkolenie odbyło się w 
nowo wyremontowanej kuźni w małej wiosce Balmaclennan. Była to świetna przestrzeń z 
łatwym dostępem i dużą ilością miejsca do ćwiczenia dystansu społecznego. Jasne i 
przewiewne oraz dobre wyposażenie. Miejsce miało pozytywny wpływ na naukę. 

Treść 
Uczestnicy poznali narzędzia cyfrowe i poprawili swoje umiejętności cyfrowe. Użyli również 
krytycznego myślenia, aby omówić swoją społeczność i problemy, z którymi się boryka, 
czyli głównie izolację i to, jak wpływ blokady spotęgował izolację w ich społeczności. 

Konkretnie dowiedzieli się, co następuje -. 
Metodologia sprawozdawczości wspólnotowej, która obejmuje 
• Rozmowy z ludźmi 
• Korzystanie z tabletu lub telefonu komórkowego 
• Korzystanie z laptopa 
• Rozpoznawanie i podejmowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych praktyk 
• Krytyka pracy - przeglądanie wywiadów i podkreślanie kluczowych punktów i wspólnych 
czynników. Nagrywanie i edycja dźwięku. Nagrywanie i edycja wideo. Refleksja nad 
uczeniem się. Tworzenie planu działania. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni jako Reporterzy Społecznościowi i badali sposoby 
kreatywnego wykorzystania Raportu Społecznościowego, rozwijali umiejętności techniczne i 
twórcze, a także przyjęli etos Raportu Społecznościowego i stosowali tę metodologię w 
swojej pracy. 
Rozwijane przez nich umiejętności techniczne to -. 
• Wykorzystanie tabletu do nagrywania wideo i audio 
• Używanie mikrofonu 
• Edycja audio i wideo przy użyciu odpowiednich aplikacji 
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Rozwijane przez nich umiejętności osobiste to -. 
• Przeprowadzenie wywiadu z rówieśnikiem z wykorzystaniem metodologii CR 
• Słuchanie i oglądanie treści oraz identyfikowanie kluczowych punktów zainteresowania z 
wykorzystaniem krytycznego myślenia 
• Wspólne tworzenie przewodnika po bezpiecznych praktykach 
• Stosowanie w swojej pracy przewodnika po bezpiecznych praktykach 
• Stworzenie planu działania w celu wykorzystania metodologii CR we własnej pracy. 

Praktyczne efekty są takie, że wykorzystają zdobyte umiejętności w swojej pracy w 
społeczności. Niektórzy z uczestników mają jasne plany, co do dalszych działań. Julia 
prowadzi lokalną świetlicę wiejską i kręci film o okolicy. Zbiera historie do pokazania w 
świetlicy wiejskiej w ramach obchodów dziedzictwa kulturowego. Fiona pracuje jako oficer 
ds. rozwoju wolontariatu w okolicy oraz jako doradca w lokalnej organizacji charytatywnej 
zajmującej się pomocą w uzależnieniach od narkotyków i alkoholu. Będzie wykorzystywać 
metodologię CR w swojej pracy. W szczególności do pomocy w składaniu ofert 
finansowych, ale także do zachęcania do pracy "peer to peer" i dzielenia się historiami z 
życia wziętymi. Anthony wykorzysta to, czego się nauczył, aby zebrać historie 
poszczególnych osób o "życiu w czasie zamknięcia" i umieścić je w lokalnej stacji radiowej. 

Ogólna narracja społeczności to "izolacja". Jako społeczność częściowo odosobniona, z 
bardzo słabą siecią transportu publicznego, zawsze istnieje poczucie izolacji. Jest ono 
spotęgowane przez to, że jest się starszym i z powodu dodatkowych problemów, które 
może przynieść starość. W połączeniu z Covid i blokadą izolacja ta nasiliła się, a niektórzy 
członkowie społeczności czują się jeszcze bardziej odizolowani. 

Narracja o izolacji jest omawiana podczas sesji, a mistrzowie społeczności (uczestnicy) są 
chętni do zwalczania jej w swojej pracy. W swoich planach działania opisują, jak chcą 
walczyć z izolacją w swojej pracy. 

Sesje rozpoczęły się od sesji wprowadzającej, aby poznać się wzajemnie i aby ludzie mogli dowiedzieć
się o projekcie. Wykorzystano audyt umiejętności cyfrowych, aby skłonić ludzi 
do zastanowienia się, jak i dlaczego używają narzędzi cyfrowych. Doprowadziło to do sesji pomysłów -
pomysłów lub pytań dotyczących własnych projektów/świątyń mistrzów 
społeczności - wszelkich elementów cyfrowych i potrzebnych do tego wsparcia. To z kolei
doprowadziło do przeprowadzenia oceny potrzeb. Użyłam arkusza, ponieważ wszyscy 
członkowie grupy potrafili czytać i wypełniać formularz. Następnie przedyskutowaliśmy i
zanotowaliśmy wszelkie ograniczenia, jakie ich zdaniem mają i czego chcą się nauczyć. 
Sesja 1 - Wprowadzenie do metodologii i praktyki CR 
• Wprowadzenie do metodologii CR - zapoznanie się z przykładami 
• Ćwiczyliśmy korzystanie z Snapshot stories - Przyjrzeliśmy się Odpowiedzialnemu opowiadaniu 
historii 
• Praktykowane Przechwytywanie wywiadów dialogowych -. 
• Wzajemna ocena - określenie potrzeb technicznych i wsparcia cyfrowego 
• Exploring Responsible Storytelling - spojrzenie na bezpieczną praktykę 
Uczestnicy rozchodzą się i zbierają opowieści o przeżytych doświadczeniach, gotowe do następnej sesji. 

Plan sesji 
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• Jaka platforma? 
• Gdzie? 
• Kiedy? 
• Jak? Plany 
działania 

Uczestnicy tworzą plan działania, w jaki sposób będą wykorzystywać metodologię CR w swojej 
pracy i w środowisku lokalnym, który uwzględnia odpowiedzialne i bezpieczne praktyki. 

Patrząc na treść i jakość nagrania. 
• Refleksja nad praktyką 
• Nagrywanie audio i wideo podsumowanie umiejętności 
• Korzystanie z witryny internetowej CR 
• Umieszczanie historii na stronie internetowej CR 
• Peer review - Watching sharing and sense making 
• Co dalej? Kolejne kroki i potrzeby wsparcia/plan 
• Przypomnienie o Odpowiedzialnych i Bezpiecznych praktykach - umowa grupowa, formularze 
Zgody itp. 

• Peer review - Watching sharing and sense making 
• Kluczowe wnioski 
• Prześlij na stronę 
• Wykorzystanie jako inspiracji twórczej - jakie medium 
• Plan działania dla kreatywnej produkcji, który obejmuje odpowiedzialne i bezpieczne praktyki. 

• Tworzenie i wykonywanie 
• Używanie programu 'Audacity' do edycji dźwięku 
• Używanie programu 'WeVideo' do edycji wideo 
• Wykorzystanie opowieści o przeżytych doświadczeniach do tworzenia kreatywnych filmów, wierszy, 
pejzaży dźwiękowych. 
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Sesja 4 Produkcja kreatywna 

Sesja 3 Kluczowe wnioski Kreatywno i mobilizacja 

Sesja 5 Mobilizacja opowieści i plany działania - Mobilizacja
opowieści - wydobywanie opowieści na zewnątrz 

Sesja 2 - Metodologia i praktyka CR Wspólnie obejrzyjcie historie i
zastanówcie się nad nimi. 

DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI
KSZTAŁCENIA, PVM, SALFORD 
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Nazwa Wspólnoty 
Dwujęzyczni migranci bez znajomości języka niemieckiego w Berlinie-Wedding
Berlin, Niemcy 

Sytuacja spoeczno-gospodarcza 

Projekt bdzie miał miejsce w przestrzeni publicznej i sąsiedztwie dzielnicy Wedding. 
Obszar ten jest tradycyjnie dzielnicą robotniczą, która w ostatnim czasie doświadczyła 
częściowej gentryfikacji, ponieważ wprowadziło się tam więcej niemieckich rodzin z klasy 
średniej. Wciąż ponad 100 narodowości mieszka w tej okolicy, a liczba osób pobierających 
zasiłki socjalne jest wyższa niż średnia w Berlinie. 

Pilota powinien zgromadzić różnych członków społeczności i zmotywować ich do 
opowiedzenia swojej historii o dzielnicy i wspólnym życiu. Ideą jest wzmocnienie ich 
pozycji poprzez połączenie ich, wysłuchanie ich historii i uznanie ich perspektywy na to 
miejsce. Powinno to zaowocować z jednej strony poczuciem współwłasności, a z drugiej 
widocznością grup. 

Społeczno skada si z wielu różnych statusów spoeczno-ekonomicznych i narodowości. 
Mają równie rny status prawny i prawa, począwszy od nielegalnych rezydentów bez 
żadnych praw, poprzez osoby ubiegające się o azyl, z ograniczonymi prawami do pracy i 
mieszkania, a po migrantów mających status obywateli Unii Europejskiej, którzy mogą 
nawet brać udzia w wyborach lokalnych i europejskich. W dzielnicy dominują migranci 
tureccy, nastpnie arabscy, polscy, rumuńscy i bułgarscy. Ostatnio zwiększyła się grupa 
Ukraińców. Status finansowy zależy w dużej mierze od wykształcenia i znajomości języka, 
ale także od statusu prawnego, który decyduje o tym, jaką pracę można podjąć. Młodsze 
pokolenia grupy tureckiej, podobnie jak Polacy, w pewnym stopniu posługują się językiem 
niemieckim, podczas gdy pozostałe grupy mają z nim problemy. W grupie obywateli Unii 
większość osób jest jednak zatrudniona, częściowo używając języka angielskiego jako języka 
codziennego lub korzystając z pomocy tłumaczy wolontariuszy. 

Zauważono, że grupa jest rozdrobniona. Miejsca spotkań są zazwyczaj wydzielone w 
kawiarniach, sklepach lub restauracjach każdej z grup. Prawdziwymi punktami spotkań są 
przedszkola i szkoły, gdzie spotykają się przynajmniej dzieci i rodzice. Grupy są 
marginalizowane przez ograniczone użycie języka gospodarza, co skutkuje mniejszymi 
możliwościami zatrudnienia. Chociaż istnieją podzielone społeczności, istnieje niewiele 
połączeń między nimi, co pozostawia członkom grup mniejszy wpływ na administrację. 
Skutkuje to niewielkim lub żadnym uczestnictwem (częściowo z powodu ograniczonych praw) 
i brakiem empowermentu. 

DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE,
COMPARATIVE RESEARCH NETWORK,
BERLIN 
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Wdrożenie 

Tytuł ścieżki "Kiez
Loesje" 

Czas trwania 

Opis osób uczących się/uczestnikw 
ł ą

1 dni - 4-5 godzin 

9 modych ludzi z ssiedztwa. Cz
zaproszeniu. 

ciowo się znali, zebrali si ę po apelu i publicznym 

Celem warsztatów było współtworzenie kampanii dotyczącej tego, jak uczestnicy 
zastanawiają się nad społecznością po restrykcjach Covid19. Warsztat został wpisany w 
dłuższą inicjatywę, która promuje działania społeczne w dzielnicy. CRN był zaangażowany 
jako gospodarz i dostawca impulsów dla metodologii. Warsztaty odbyły się w 
pomieszczeniach organizacji pozarządowej zajmującej się migrantami, co zapewniło 
bezpieczną przestrzeń. Prezentacja kampanii miała miejsce tydzień później na festiwalu 
ulicznym, zorganizowanym przez centrum sąsiedzkie. Reklama pomogła w 
rozpowszechnieniu wiadomości i sprawiła, że uczestnicy, choć plakat był anonimowy, 
poczuli się częścią debaty, ponieważ ludzie zatrzymywali się i dyskutowali lub 
komentowali plakat. 

 
Wsplne pisanie pozwoliło im przedstawić swoje pomysły bez ograniczania się do słów 
mwionych. Ponieważ teksty są krótkie i mogą być napisane w dowolnym języku, doszło do 
kreatywnej gry słów między kulturami, tworząc dialog międzykulturowy. Ponieważ 
wiadomości są udostępniane publicznie, dało to uczestnikom poczucie sprawstwa i 
zaangażowania, ponieważ poczuli, że ich głos jest słyszany. 

Umiejętności to: 
- współtworzenie i pisanie 
- Krytyczne i analityczne myślenie 
- Kampania 
W ramach warsztatów powstało ponad 20 plakatów i haseł na ten temat, które zostały 
wyeksponowane w przestrzeni publicznej i są wykorzystywane do kampanii w mediach 
społecznościowych... 
W wyniku procesu Co-writing powstają zbiorowe narracje, które są anonimowe, ale 
zbiorowe. Wszyscy uczestnicy współtworzyli każde hasło, wnosząc w ten sposób swoją własną 
perspektywę do pomysłów innych. Publiczne dzielenie się i dalsza dyskusja z innymi 
członkami społeczności, pomagają rozwijać narracje społeczności i pomagają innym lepiej 
zrozumieć narrację dzięki unikalnym i zabawnym spostrzeżeniom.ntertaining insights. 
W znacznie większym stopniu skupiliśmy się na akcjach społecznych i kampaniach. Istotą 
naszej ścieżki było umożliwienie młodym ludziom zrozumienia, jak wyrażać swój punkt 
widzenia na sprawy dotyczące ich społeczności. W tym celu ściśle współpracowaliśmy z 
centrum sąsiedzkim i lokalną organizacją pozarządową zajmującą się migrantami, aby 
przeszkolić ich animatorów w zakresie metodologii. 
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DOSTOSOWANE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE,
COMPARATIVE RESEARCH NETWORK,
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