METODOLOGIA EDUKACYJNA

“Cóż za smutna epoka, w której łatwiej
jest rozbić atom niż zniszczyć uprzedzenie”
Albert Einstein
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Czym jest to, co trzymasz właśnie w rękach
Trafił do Ciebie, to wspaniała wiadomość! O czym mówimy? Przewodnik po metodzie,
nad którą wiele osób, włączając także nas, łamie sobie głowę. Najpewniej będzie tematem do dalszego przemyślenia w przyszłości.
Intencją niniejszej publikacji jest podejście (systemowe oraz przez edukację) do pracy
nad uprzedzeniami, rozwój krytycznego myślenia, a także promocja podstawowych
wartości, na których opiera się idea człowieczeństwa, takich jak tolerancja i szacunek.
Story Café pozwoli uczestnikom i uczestniczkom skonfrontować ich historię życia
z historiami innych; działać oraz podjąć odpowiedzialność za swoje działania.
To otwarta metodologia; system, który może być ulepszony przez każdą osobę, która
z niego korzysta, dzięki włączaniu kolejnych wartości czy form użytkowania.
To struktura, na której łatwo zbudować rozwiązanie odpowiadające potrzebom Twojej lokalnej rzeczywistości. To metoda, której chcemy używać, aby zmieniać świat.

Dla kogo jest stworzona ta metoda
Możesz się zdziwić, słysząc, że z dużą pewnością została stworzona właśnie dla Ciebie. Może próbujesz zmienić świat, który Cię otacza. Cenisz wolność i szacunek dla
inności. Szukasz okazji do uczenia się i rozwoju.
No i lubisz historie. Być może zajmujesz się nauczaniem, pracujesz w bibliotece czy
w centrum młodzieżowym. Ważne są dla Ciebie te same kwestie, co i dla nas: aby
świat, w którym żyjemy my, nasze dzieci i wnuki był sprawiedliwy i traktował człowieka jak wyjątkową istotę żyjącą w harmonii z innymi ludźmi. Podpisujesz się pod tymi
słowami? Zatem ta metoda naprawdę jest dla Ciebie!

Kim jesteśmy
Metoda, narzędzia i cały przewodnik zostały stworzone w międzynarodowym zespole
z Europy Środkowej. Od początku zależało nam na tym, by połączyć kilka osób o różnym doświadczeniu i wiedzy, aby zbudować metodę, która naprawdę będzie miała
sens. Mamy wśród nas ludzi od uczenia w szkole, konsultingu, komputerów, bibliotek
i projektów.
Znamy się na teorii i praktyce. Jesteśmy częścią społeczeństwa, którą scala mieszanka
wysiłku i wspólny interes życia dobrze na tym świecie. Cieszymy się, że do nas dołączasz.

Jak pracować z przewodnikiem
Naszym celem było stworzenie tzw. przewodnika krok po kroku, po którym łatwo się
poruszać. Również z tego powodu polecamy uważnie przeczytać poniższe linijki, które ułatwią orientację i przyspieszą zrozumienie poszczególnych części.
Przedstawiamy Story Café w scenariuszu, który pokazuje metodę szczegółowo na

2

konkretnym przykładzie jej wykorzystania, aby łatwo było sobie wyobrazić kolejne
kroki. Oto podstawowa lista tematów, z którymi można się zmierzyć z pomocą naszej
metody:
- fake news
- rozwój krytycznego myślenia
- rozwój empatii i umiejętności komunikacyjnych
- lokalna kultura i pamięć
- dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy
- zapobieganie dyskryminacji oraz praca z uprzedzeniami
- przedsiębiorczość
- aktywne rozwiązywanie problemów, etc
Każda część przewodnika ma swój cel. Po pierwsze, poprowadzimy Cię krok po kroku
przez metodę Story Café na konkretnym przykładzie scenariusza ( Petra oraz jej studenci i studentki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Poszczególne aktywności w każdym module scenariusza odgrywają bardzo ważną
rolę. Możesz z nich korzystać zgodnie z sugestiami lub zaadoptować do Twoich potrzeb, tworząc nowy scenariusz.
Internetowa wersja metody, którą można znaleźć na naszej stronie, zawiera dwie
dodatkowe części: karty Story Cafe oraz studia przypadków.
Karty Story Cafe pomogą w organizacji konkretnego spotkania i ułatwią pracę w przebiegu wydarzenia, tak, by mogło być pod kontrolą zarówno studentów czy studentek,
jak i doświadczonych trenerów i trenerek.
Ostatnia część to studia przypadków, kiedy wcieliliśmy metodę w życie, wypróbowaliśmy kilka razy, skupiając się na różnych tematach.

Scenariusz
IPrzygotowaliśmy szczegółowy scenariusz Story Café, który możesz pobrać/ wydrukować i wdrażać. Dzieli się na cztery moduły, spełniające określone cele. Łącząc je,
możesz mieć wpływ zarówno na formę, jak i na treść procesu edukacyjnego.

1. Strefa Komfortu/ Sztuka Komunikacji
Pierwszy moduł to praca przede wszystkim z naszą strefą komfortu. Właściwe zadawanie pytań drugiemu człowiekowi czy nam samym determinuje to, co dzieje się
później.
Osoba pytająca musi być empatyczna i wrażliwa na rozmówcę, musi potrafić myśleć
krytycznie i tak zadawać pytania, by usłyszeć historię, z którą będziemy później pracować.
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2. Sztuka Narracji
Praca z historią jest punktem wyjścia dla całej naszej metody.
W tej części budujemy filary do tego, co nastąpi potem. Osoby uczestniczące nauczą
się pracować ze swoimi historiami, postrzegać je z innych perspektyw oraz przekształcać je w różne formy komunikacji (tekst, video, dźwięk, etc). W efekcie nauczą
się pracować nad uprzedzeniami i stereotypami, które żywią wobec siebie czy innych
i przekazać wyniki innym grupom docelowym.

3. Spotkanie z Historią
W tej części kolejna grupa osób poznaje historię. Może się to odbyć na wiele sposobów: jako dyskusja z osobą przynoszącą historię, przez spektakl teatralny czy prezentacje. W naszym scenariuszu to wydarzenie Story Café, oparte na metaforze kawiarni
i toczących się w niej rozmów.

4. Sztuka Pozytywnej Zmiany
Nasza metoda opiera się na zasadach edukacji pozaformalnej, gdzie uczymy się,
zastanawiając się nad dany doświadczeniem. W tym module przyjrzymy się temu,
czego można było się nauczyć podczas całego procesu i temu, co wynieśliśmy ze
spotkania. Wreszcie, zobaczymy jak możemy wykorzystać nabyte kompetencje na
rzecz pozytywnej zmiany w społeczeństwie. Powrócimy do poznanych historii i spróbujemy aktywnie poszukać alternatyw dla zawartych w nich sytuacji konfliktowych.
ToolBOX (w ramach indywidualnych modułów)
To konkretne ćwiczenia, które można łączyć, by stworzyć konkretny scenariusz. Każde ćwiczenie można wdrażać osobno lub w modułach.
Jeśli szukasz kompletnego programu edukacyjnego, możesz wybrać ten przygotowany w naszym scenariuszu.
Karty Story Café (dostępne online)
Karty wyjaśnią, jak po kolei organizować i co przygotować na spotkanie. Część osób
lubi listy, inne wolą listy kontrolne. Nasze karty biorą oba te sposoby pod uwagę.
Studia przypadków (dostępne online)
Testowaliśmy metodę Story Café kilka razy, pracując z różnymi grupami docelowymi. Wypróbowaliśmy scenariusz zgodnie z instrukcjami, testowaliśmy także różne
adaptacje, gdzie zmienialiśmy temat czy zakres a nawet środowisko, w którym odbywały się działania. Za pomocą tych przykładów chcemy zmotywować wszystkich,
którzy zechcą dalej rozwijać naszą metodę.
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Pragniemy poszanowania podstawowych zasad metody
Każda metoda ma swoich twórców. Aby ułatwić praktykę jak tylko się da, postanowiliśmy podzielić się absolutnie wszystkim. Oferujemy kompletny pakiet, łącznie
z indywidualnymi scenariuszami, dokumentami i feedbackiem, tak by można było
od razu z niego korzystać. (wszystko można znaleźć na naszej stronie internetowej).
Wszystko udostępniamy za darmo tym, którzy tak jak my rozumieją potencjał metody. Niemniej, aby mieć pewność, że metoda nie będzie wykorzystywana dla celów
pozaedukacyjnych, chcemy podkreślić, jak ważne jest dla nas przestrzeganie poniższych zasad:
- rejestracja wydarzenie na naszej mapie
- wykorzystywanie metody nieodpłatnie
- niewykorzystywanie metody dla celów komercyjnych czy manipulacji
- nie utrudnianie nikomu dostępu do metody pod warunkiem spełnienia powyż- szych warunków
- jedynie właściciele marki na poziomie narodowym mogą organizować oficjalne - szkolenie z metody
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Skąd się wzięła metoda
Tworząc metodę Story Café kierowaliśmy się zasadami edukacji pozaformalnej oraz
uczenia się przez doświadczenie. Zainspirowały nas narzędzia i podejścia, z którymi
pracujemy.
Połączyliśmy je, aby zbudować najbardziej efektywny program edukacyjny. Mowa
tu o Żywej Bibliotece, Technologii Open Space, World Café, technikach Teatru Uciśnionych połączonych z zasadami Porozumienia Bez Przemocy, Historii Mówionej
i podejściu transkulturowym. Wszystko to, przyprawione założeniami TEDx Talks,
FuckUp Nights doprowadziło do narodzin Story Café.

Edukacja pozaformalna
To działania wokół osobistej i społecznej edukacji mające na celu rozwój kompetencji
nieobjętych formalnym programem nauczania.
Edukacja pozaformalna jest całościowa i dobrowolna, opiera się na zasadach partnerstwa i wzajemnego uczenia się. Cele działań odpowiadają na potrzeby osób
uczestniczących, a błędy rozumie się jako okazje do dalszego kształcenia..

Uczenie się przez doświadczenie
To proces rozwoju, w którym wiedzę nabywa się przez doświadczenie. Opiera się
na teorii Davida Kolba, który postrzega proces uczenia się jako cykl konkretnych doświadczeń, ich obserwacji i rozważania, które dają podstawę do budowania teorii
(bądź uzupełniają już istniejącą), a następnie aktywnego eksperymentowania i wcielania jej w życie.

Żywa Biblioteka
Żywa Biblioteka narodziła się w Danii w 2000 roku. Głównym celem metody jest stawianie czoła uprzedzeniom za pomocą osobistych historii. Osoby odwiedzające po
przybyciu do biblioteki są witane przez bibliotekarza/ bibliotekarkę, którzy przedstawiają katalog i zasady.
Czytelnicy i czytelniczki wybierają książki na podstawie krótkich opisów i czekają na
informację, czy książka jest dostępna. Jeśli tak, bibliotekarz/bibliotekarka przyprowadza i przedstawia dany “tytuł”.
“Czytanie” zajmuje 20-30 minut. Na początku książka “sama” się przedstawia, po
czym następuje seria pytań czy wywiad.
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Teatr Uciśnionych
Założenia Teatru Uciśnionych udostępniają przestrzeń na scenie dla stworzenia
spektaklu, który przedstawia daną historię z zawartymi w niej przeszkodami i chwilami ucisku. Poprzez spektakl możemy zbadać sytuację, przeanalizować ją, podzielić
się opinią i aktywnie poszukiwać możliwych rozwiązań.
Cały proces wspiera empatię, krytyczne myślenia, dialog, tolerancję i szacunek. Teatr
pełni w nim laboratorium dla eksperymentów oraz staje się narzędziem zmiany.

Transkulturowość
Mówimy o transkulturowości w kontekście rosnącej migracji i przenikaniu się kultur.
Podejście transkulturowe opiera się przede wszystkim na poszukiwaniu przyczyn
różnic, jakie dostrzegamy oraz na wysiłku w celu ich zrozumienia, w odniesieniu do
konkretnej osoby i jej historii.
W efekcie transkulturowość mówi więcej o doświadczeniach jednostki, które współtworzą daną kulturę i które w odwzajemnionym dialogu z innymi, objawiają się jako
różnice kulturowe a nie cechy przypisane do danej grupy.

Historia mówiona
To historia, jaką poznajemy przez ustną opowieść osób, które ją przeżyły bądź widziały. To często jedyny sposób, by ją usłyszeć. Narracja ma jeszcze inną dodatkową
wartość: wnosi indywidualne doświadczenie i emocje osoby opowiadającej oraz jej
punkt widzenia.
Sposób przeprowadzania wywiadu, jego zapisu i dalszej pracy z historiami to kluczowa inspiracja.

Małe wprowadzenie
Zmiana nastawienia to skomplikowany proces, to najtrudniejsze zadanie działań
edukacyjnych. Dzisiejszy świat pokazuje, że każda wiedza czy umiejętność może czynić szkodę w zależności od tego, jak się z nich korzysta. Właśnie na użytek robiony
z wiedzy czy umiejętności, widoczny np. w zachowaniu, nastawienie ma ogromny
wpływ. Kiedy pracujemy nad nastawieniem, pracujemy z emocjami, z czymś głęboko
zakorzenionym, co nie wszyscy ludzie chcą zmieniać. To czyni pracę jeszcze ważniejszą..

Czy wiesz, że…
Nie tylko szkoły, ale i firmy oraz organizacje zajmujące się edukacją dorosłych poświęcają temu tematowi wiele uwagi. Ulepszamy relacje międzyludzkie, pracujemy nad
zrozumieniem cudzych działań i tego, co nam potrzeba, by móc pracować z drugą
osobą. Ta metoda służy nie tylko lepszemu zrozumieniu innych, ale także nas samych. Nasz mózg ma wbudowany automatyczny radar, który zbiera informacje z zewnątrz i może je przeinaczać. Świadomość tego mechanizmu działania jest tak samo
ważna jak świadomość, że tak jak my przypinamy łatki innym, czy to pozytywne czy
krzywdzące, tak samo są one nam przypinane. U teoretycznych podstaw poniższego
scenariusza leżą psychologia narracyjna oraz teoria społecznego konstruktywizmu.
To idea, w myśl której nieustannie tworzymy naszą rzeczywistość w oparciu o interakcje i komunikację społeczną, poprzez nasze własne formy i myślenie.
Czas trwania

Liczba
osób uczestniczących

Liczba
odwiedzających

Moduły

13 godzin

20

< 300

1, 2, 3, 4

Na co się przygotować
Stworzyliśmy ten scenariusz w oparciu o tzw. Żywą Bibliotekę, w ramach której gościliśmy łącznie ponad 5000 osób podczas 49 wydarzeń (tylko w samych Czechach).
Wraz z upływem czasu zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że najbardziej wartościowa
część procesu edukacyjnego nie odbywa się podczas wizyty w bibliotece ale podczas przygotowania, które daje czas i szansę na to, by bliżej przyjrzeć się nie tylko
drugiemu człowiekowi, ale sobie samym. Właśnie to doświadczenie przekazujemy
w poniższym scenariuszu, tak w pełni angażować w proces przygotowania wydarzenia osoby, z którymi pracujesz, które uczysz czy Twoich znajomych. Kolejnym ważnym elementem, którego nam zabrakło w Żywej Bibliotece to jakiś ciąg dalszy: praca
nad wpływem działań edukacyjnych i wzmacnianie kompetencji pozyskanych przez
Gości Biblioteki. Aby to zmienić, korzystamy z narzędzi Teatru Uciśnionych oraz technologii Open Space.
Jednocześnie uprościliśmy całą procedurę, tak by można było ją wykorzystać praktycznie bezkosztowo i w krótszym czasie niż ten wymagany dla tradycyjnej Żywej Bi-
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blioteki. Aby łatwiej było wszystko sobie wyobrazić, opisujemy wdrażanie z punktu
widzenia Petry, pracowniczki naukowej, która zajmuje się także Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Z perspektywy Petry
Petra ma 47 lat, mieszka w małym mieście, gdzie pracuje na uniwersytecie z dorosłymi i osobami powyżej 50 roku życia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Często
przysłuchuje się temu, o czym i w jaki sposób rozmawiają. Kilka razy przebiegł ją
niemiły dreszcz, kiedy słyszała ich negatywne nastawienie do pewnych grup społecznych, oparte jedynie na uprzedzeniach, stereotypach i przekazie z mediów.
Petra usiadła i napisała swoją intencję (1):
“Chcę zmienić nastawienie studentek i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak
by ich myślenie kierowało się w stronę życia konkretnej osoby a nie oceniało na podstawie uprzedzeń czy stereotypów. Dzięki tej zmianie zły wzorzec myślenia nie przełoży się na przyszłe pokolenia.”
Intencja wpłynęła na temat, grupę docelową oraz częściowo na cel. Aby móc zmierzyć
skuteczność wydarzenia w zmianie nastawień, Petra zapisała cele (2) tak, by podlegały ewaluacji (metoda SMART):
1. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z teoretycznymi podstawami leżącymi
u podstaw stereotypów i uprzedzeń oraz z zasadami mechanizmu oceniania
biorąc udział w praktycznych warsztatach oraz pracując z teorią góry lodowej.
2. Uczestnicy i uczestniczki będą w stanie pracować nad informacją, weryfikować jej rzetelność i zadać właściwe pytania podczas działań interaktywnych
i pracy nad historiami.
3. Uczestnicy i uczestniczki będą komunikować się z nieznajomymi skutecznie
i z empatią.
4. PUczestnicy i uczestniczki przemyślą sposób w jaki oceniają “innych” ludzi
dzięki poznaniu ich osobistych historii: nabiorą empatii, wdrożą krytyczne
myślenie w komunikację międzyludzką i staną się bardziej tolerancyjni wobec
rozbieżności ze standardowym myśleniem funkcjonującym w społeczeństwie.
Petra wydrukowała ćwiczenia z danych modułów, zarejestrowała wydarzenie na stronie internetowej i pobrała Karty Story Café. Dzięki temu zaplanowała harmonogram
i wiedziała dokładnie, jakich materiałów i ile czasu potrzebuje.
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Strefa Komfortu

Przygotowanie uczestników
i uczestniczek
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Moduł 1- Strefa Komfortu
Petra wiedziała, że uczestnicy i uczestniczki będą na początku musieli się otworzyć
i zrozumieć mechanizm działania uprzedzeń i stereotypów. Chciała też zacząć prace
nad historiami. Pierwszy blok ćwiczeń został stworzony dokładnie z tych powodów.
Po pierwszym module osoby uczestniczące otworzyły się na innych, rozwinęły krytyczne myślenie, pracowały nad historiami, zapoznały się z teorią góry lodowej i przygotowały się na głębsze rozmowy z ludźmi, którzy zdecydowali się podzielić się swoją
historią.
Ćwiczenia do wydrukowania

Czas
trwania

Opis

• Human Domino

25 min

• Gra na zapoznanie się z wykorzystaniem osobistej historii

• Moje lustro (Teoria góry lodowej)

20 min

• Interaktywna prezentacja teorii góry lodowej na przykładzie własnych historii

• Moja historia I,II

90 min

• Warsztat pozwalający zrozumieć własne tendencje w
wydawaniu osądów

• Drugie krzesło

45 min

• Metoda skupiająca się na zadawaniu empatycznych pytań

• Ja, drugie ja i ty

30 min

• Narzędzie do przygotowania historii do dalszej pracy

• Galeria Historii

15 min

• Ćwiczenie rozwojowe, którego celem jest poznanie się
lepiej i zakotwiczenie wiedzy z modułu

Cele modułu:
Przygotowanie osób uczestniczących (studentów i studenki) do tego by zidentyfikować w swoim otoczeniu osoby z historiami, zwrócić się do nich, otrzymać historie do
dalszego przekształcania oraz przygotowanie do samodzielnej pracy z konkretnymi
ludzkimi historiami poprzez:
•
•
•
•

rozwój umiejętności komunikacyjnych
rozwój umiejętności krytycznego myślenia poprzez właściwe i skuteczne stawianie pytań
rozwój empatycznych spostrzeżeń
zdolność dawania efektywnego feedbacku
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Nazwa: Human Domino
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 20-25 minut
Opis:
Każda osoba wybiera trzy kluczowe wydarzenia, które miały duży wpływ na
to, w jakim momencie życia się obecnie znajduje. Poszczególne wydarzenia
są następnie umieszczane na wspólnej mapie, na której każda osoba szuka
punktu styczności z tym, co wybrała wcześniej. Koniec linii skojarzeń wyznacza spotkanie, podczas którego ma miejsce ćwiczenie.

•

•
•

•

Cele:
Uczestnicy i uczestniczki będa mogli znaleźć punkty wspólne między sobą
i skupić się na tym jako na pozytywnym rezultacie, który umożliwia połączenie, nawet jeśli wydawało się to trudne czy niemożliwe
Uczestnicy i uczestniczki nabędą zdolność introspekcji i zwrócenia się ku historiom innych
Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z założeniami robienia pierwszego
wrażenia i teorii góry lodowej.
Materiały:
Formularze A5 z pytaniami (3 x liczba osób uczestniczących), cienkopisy (po
jednym na osobę), papier do stworzenia linii czasu.

Przygotowanie:
1. Ustaw krzesła w kręgu, przygotuj markery, papier i pytania na kartkach A4
(mogą być napisane w miejscu widocznym dla wszystkich)
2. Przygotuj ramy czasowe i kluczowe działania, które czekają na osoby uczestniczące po spotkaniu.
3. Przygotuj znak A4 z napisem “Warsztat”
4. Przygotuj kartki papieru na podłodze/stole/ścianie tak by zmieściły się historie
wszystkich uczestników i uczestniczek.
5. Wydrukuj materiały A5 z poniższymi informacjami:
a. Imię
b. 3 pytania:
• Jakie miasto/miejsce w Europie wywarło na tobie duże wrażenie?
• Jakie słowo cię definiuje?
• Jaka osoba/postać miała na ciebie duży wpływ?
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Przebieg:
Uczestnicy i uczestniczki siadają w kręgu. Zacznij od wyjaśnienia ćwiczenia,
następnie daj czas na wybór potrzebnych materiałów.
Napisz swoje imię w rogu na kartce A5 i odpowiedz na 3 pytania (jak wskazano
wyżej).
Daj uczestnikom i uczestnikom 5 minut na tę część ćwiczenia.
Wytłumacz ćwiczenie Human Domino. Uczestnicy i uczestniczki szukają punktów łączących ich historie z innymi i zaznaczają je, tworząc punkt styczności
między dwiema historiami.
Poproś jedną osobę o przeczytanie na głos odpowiedzi i umieszczenia ich
w przygotowanej przestrzeni. Zachęć innych do poszukiwania związku między
tym, co napisali a tym, co widzą przed sobą. Jeśli dostrzegą związek, poproś,
aby umieścili obok swoją kartkę i wyjaśnili związek, czytając swoje odpowiedzi. Potem kolejna osoba szuka połączenia, etc. Poprowadź ćwiczenie do końca, kiedy to sieć połączeń powinna obejmować wszystkie osoby.
Spojrzyj na mapę i rozpocznij ewaluację.

Debriefing i dyskusja:
Przykładowe pytania do debriefingu:
Która część była dla was trudniejsza? Odpowiadanie na pytania czy szukanie połączeń?
Kluczowe pytania, które płynnie łączą to ćwiczenie z kolejnym:
Jak sądzicie, co najbardziej wpływa na pierwsze wrażenie, jakie wywierają na was inni?
Kiedy znajdywaliście związek to czy patrzyliście na osobę, z którą się łączyliście? Jak
się z tym czujecie? Dlaczego tak jest?
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Name: Moje Lustro
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 20-25 minut
Opis:
To ćwiczenie, zainspirowane dziełami Ernesta Hemingwaya opiera się na założeniu, że nasz mózg często pracuje tylko z tym, co dostrzega na pierwszy rzut
oka. Dzięki temu mechanizmowi podejmujemy efektywne decyzje, niemniej,
często prowadzi on do znacznych uproszczeń, uprzedzeń i przypinania łatek.
W tym ćwiczeniu każda osoba stworzy własną górę lodową w oparciu o poprzednie zadanie. Góra lodowa zilustruje to, co chcemy, by inni w nas dostrzegali oraz to, co zwykle ukrywamy. To poprowadzi nas również do tego, czego
szukamy u innych ludzi i co wpływa na nasze pierwsze wrażenie.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z teorią góry lodowej poprzez stworzenie obrazu własnej góry.
2. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się identyfikować czynniki wpływające na ich
ocenę innych ludzi.
3. Uczestnicy i uczestniczki będa w stanie krytycznie ocenić informacje o nieznanym i odróżnić własne wzorce od rzeczywistości.

•
•

1.
2.
3.
4.

Materiały:
Wydrukowane kartki A4 z obrazem góry lodowej
Karteczki samoprzylepne
Przygotowanie:
Zapoznaj się z teorią góry lodowej
Wydrukuj materiały z obrazem góry lodowej
Przygotuj przestrzeń do pracy z grupą ( krzesła w kręgu, opcja pracy przy stołach)
Przybory do pisania, flipchart/ tablica.

Przebieg:
1. Poproś o zajęcie miejsc w kręgu
2. Przedstaw teorię góry lodowej rysując na flipcharcie lub tablicy
3. Wyjaśnij ćwiczenie: Każdy człowiek ma w głowie radar, który pomaga zorientować się w otaczającym nas świecie. Na górnej części góry lodowej napisz
wszystko, co wpływa na pierwsze wrażenie, jakie robi na nas nieznana osoba
(radar). Korzystaj z dwóch kolorów: jeden dla pozytywnego pierwszego wrażenia, drugi dla negatywnego. W dolnej części góry umieść to, czego według
ciebie nie widać.
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4. Każdej osobie rozdaj po 6 karteczek samoprzylepnych i poproś o wybranie
trzech informacji z każdej części góry (nad powierzchnią/ pod powierzchnią)
i napisanie ich na karteczkach.
5. Kiedy grupa skończy pisać, poproś o umieszczenie karteczek na górze lodowej narysowanej na flipcharcie/ tablicy.
6. Podsumuj wszystkie informacje z karteczek.
7. Zaproś grupę do ponownego zajęcia miejsc w kręgu.

Debriefing i dyskusja:
To dość trudne ćwiczenie, wymaga introspekcji i otwarcia. Tym ważniejsze jest omówienie go i jego znaczenia z grupą. Na potrzeby tego scenariusza warto również wyjaśnić znaczenie oraz konsekwencje uprzedzeń i stereotypów.
Przykładowe pytania do debriefingu:
1. Co było łatwiejsze do wybrania- cechy pozytywne czy negatywne? Dlaczego?
2. Jak wiedza o niewidocznej części góry wpływa na twój odbiór drugiej osoby?
W którym przypadku (pozytywne / negatywne pierwsze wrażenie) szybciej odkrywamy to, co znajduje się pod powierzchnią?
3. W jaki sposób odkrywamy to, co jest pod powierzchnią?
4. Jak możemy to wykorzystać w życiu codziennym?
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Nazwa: Moja Historia I, II
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 90 minut
Opis:
Ćwiczenie dzieli się na dwie części. W pierwszej każda osoba tworzy kolaż
w oparciu o metaforę góry lodowej narysowanej na flipcharcie/ tablicy. Ten
kolaż odzwierciedla osobę, za którą się uważamy na podstawie widocznej
części góry (to co widoczne i rozpoznawalne dla innych). Druga część warsztatu przebiega podobnie. Każdy kolaż będzie widoczny dla wszystkich osób
z grupy. Uczestnicy i uczestniczki mogą dodać elementy do gór innych, jeśli
uznają, że czegoś brakuje. To ćwiczenie daje dwa główne rezultaty: po pierwsze, uświadomienie sobie, jak bardzo postrzeganie samych siebie odbiega od
tego, co widzą inne osoby- na podstawie ich uzupełnień w kolażu. Drugi rezultat to zdanie sobie sprawy z tego, co i jak bardzo wpływa na moją percepcję.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad wzorcami myślenia, nauczą się
myśleć krytycznie.
2. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z zasadami działania pierwszego wrażenia i będą nad nimi pracować.
3. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają feedback dotyczący pierwszego wrażenia,
jakie robią.

•
•
•

Materiały:
Stare gazety, czasopisma, nożyczki, klej
Papier flipchartowy, przybory do pisania, tablica/ flipchart
Karteczki samoprzylepne

Przygotowanie:
1. Przygotuj przyjemną, przewietrzoną przestrzeń do pracy i muzykę w tle.
Przebieg- Część 1:
1. Wytłumacz zadanie: Będziemy znowu korzystać z metafory góry lodowej
i znów skupiać się na sobie. Waszym zadaniem jest użyć kolażu by stworzyć
własną górną część góry lodowej, umieszczając na niej to, co uważacie za widoczne dla innych. Ostateczna wersja kolażu powinna odpowiadać na pytanie: kim jesteśmy i kim jesteśmy dla innych.
2. Zachęć grupę do pracy i korzystania z dostępnych materiałów. Kiedy uczestnicy i uczestniczki pracują samodzielnie, podchodź do nich, sprawdzając czy
wszystko w porządku i udzielaj wsparcia, kiedy potrzeba. (np: wyobraź sobie,
że rozmawiasz z nieznajomą osobą w kawiarni. Co o tobie pomyśli, kiedy odej-
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dziesz? Co pomyśleliby o tobie ludzie stojący za tobą w kolejce do sklepu?etc)
3. Kiedy uczestnicy i uczestniczki skończą, poproś, by umieścili kolaże przed
sobą. Polecamy zadać przynajmniej 3 pytania: jak się czujecie? Czy łatwo było
wykonać to zadanie? Co było najtrudniejsze? etc.)
Przebieg- Część 2:
1. Wytłumacz zadanie: Waszym zadaniem jest przyjrzeć się wszystkim kolażom
i dodać to, czego waszym zdaniem brakuje (zarówno pozytywne jak negatywne). Pamiętajcie przy tym o kilku zasadach:
a. Nie zepsuj niczego, co widzisz.
b. Skup się na własnej percepcji, nie na tym, co ktoś inny może chcieć czy nie
usłyszeć/ zobaczyć.
c. Możesz korzystać ze słów, obrazów, kolaży i innych materiałów, które nie
zepsują gotowej pracy.
d. Przejdź przez wszystkie kolaże. Jeśli znasz kogoś zbyt dobrze, nie uzupełniaj kolażu tej osoby.
2. Kiedy grupa skończy tę część zadania, daj uczestnikom i uczestniczkom czas
na przyjrzenie się ich kolażom. Poproś, by napisali, jak się czują z kolażem
(np: jak wpływają na ciebie zmiany dokonane w kolażu? dlaczego?). Następnie
narysuj na tablicy linię ze skalą od 100 do -100. Poproś, by każda osoba postawiła przecinek na skali określający jak się czuje (gdzie 100 to bardzo dobrze
a -100 bardzo źle). Reaguj empatycznie kiedy ktoś postawi się na negatywnej
części skali (“ co sprawiłoby, że poczułbyś się/ poczułabyś się lepiej? jak bardzo
sam/ sama możesz to zmienić? ...)

Debriefing i dyskusja:
W kolejnej części skupimy się na tym, co znajduje się na górze lodowej pod powierzchnią. Tym razem będziemy pracować w parach. W tej części zamknięcie ćwiczenie odgrywa kluczową rolę.
Przykładowe pytania do debriefingu:
1. Do czego przydaje się wiedza o tym, jaki mamy wpływ na innych?
2. Czy łatwiej było tworzyć własny kolaż czy uzupełniać kolaże innych? Dlaczego?
3. Określ na skali od 1 do 10 jak bardzo według ciebie możesz wpłynąc na to, jak
postrzegają cię inni ludzie.
Dobrym pomysłem jest zakończenie rundy przypomnieniem, że ludzie patrzą na
świat poprzez stereotypy. Inaczej nasze mózgi by oszalały i nie bylibyśmy w stanie
funkcjonować. Tylko częściowo możemy wpłynąć na to, jak postrzegają nas inni, gdyż
duża część ich osądu zależy od ustawień ich radaru. Powinniśmy dążyć do tego, by
dostrzegać różnice między naszym radarem a rzeczywistością.
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Nazwa: Drugie krzesło
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 45 minut
Opis:
Materiałem, na którym bazuje to ćwiczenie, są kolaże stworzone w poprzedniej części. Uczestnicy i uczestniczki pracują w parach; ich zadaniem będzie
dowiedzieć się jak najwięcej o drugiej osobie w ciągu 15 minut i odkryć to, co
kryje się pod powierzchnią góry lodowej (co sprawiło, że jesteśmy, kim jesteśmy). Zapisują to, czego się dowiadują (papier, nagranie). Metoda zadawania
pytań opiera się na założeniach Historii Mówionej i ma pomóc zidentyfikować
kluczowe momenty w życiu osoby siedzącej obok, łącznie z mierzeniem się
z uprzedzeniami. Po 15 minutach osoby w parze zamieniają się rolami.
Ostatnie 5 minut ćwiczenia przeznaczone jest na wymianę feedbacku na temat sposobu zadawania pytań oraz ewaluację końcową.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się zadawać empatyczne pytania, które
umożliwią skuteczne zbieranie informacji.
2. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czego unikać podczas przeprowadzania wywiadu, a na czym się skupić.
3. Uczestnicy i uczestniczki rozwiną umiejętność empatyzowania podczas przeprowadzania wywiadu z drugą osobą.

•
•

Materiały:
Papier, przybory do pisania, karteczki samoprzylepne, etc
Urządzenie do nagrywania (telefon, dyktafon etc)

Przygotowanie:
1. Przygotuj przestrzeń tak, by rozmowy w parach odbywały się bez zakłóceń.
2. Dowiedz się więcej o zadawaniu empatycznych pytań oraz o strukturze wywiadu (np. z książek Deana Nelsona).
Przebieg:
1. Przypomnij uczestnikom i uczestniczkom o poprzednim ćwiczeniu poświęconemu pierwszym wrażeniom. Oddaj im kolaże i poproś o dobranie się w pary
(albo skorzystaj z jednej z metod podziału na pary). Pary nie powinny się za
dobrze znać.
2. Zadanie: Podczas tego ćwiczenia będziecie wcielać się w dwie role: osobę
przeprowadzającą wywiad oraz rozmówcę/ rozmówczynię. Celem ćwiczenia
jest pozyskanie jak najwięcej kluczowych informacji, by dowiedzieć się, co jest
pod powierzchnią góry lodowej drugiej osoby. Macie na to 15 minut, potem
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zamienicie się rolami. Możecie w dowolny sposób zapisywać informacje (nagrywać, robić notatki etc). Będziecie pracować nad zapisanymi rozmowami
w następnym ćwiczeniu.
3. Na tablicy napisz rezultaty wywiadów (wytłuszczone poniżej) i przedstaw je:
a. Rezultatem kolejnego ćwiczenia będzie przekształcenie wszystkiego, czego dowiecie się podczas wywiadów oraz z kolaży w całościową historię o
objętości maksymalnie 10 linijek.
b. Historia ma uchwycić kluczowe informacje o drugiej osobie, a także przedstawić konflikt, czyli np. sytuację, w której ktoś mierzył się z uprzedzeniem,
niesprawiedliwością czy opresją (przykład: patrz Historia Dziewczyny).

Debriefing i dyskusja:
Dobrym pomysłem jest, aby na koniec ćwiczenia dowiedzieć się, czy większą przyjemność sprawiało przeprowadzanie wywiadu czy odpowiadanie na pytania. Warto
również przypomnieć uczestnikom i uczestniczkom, co znaczy empatyczne pytanie
i jak powinien wyglądać wywiad. Możesz również stworzyć 10 zasad zadawania pytań. Wspólnie omówcie wybrane narzędzia zapisu, ich plus i minusy.
Przykładowe pytania do debriefingu:
1. Kto wolał przeprowadzać wywiad? Dlaczego?
2. Kto wolał odpowiadać na pytania? Dlaczego?
3. Jakie pytania były najbardziej pomocne? Które były nieprzyjemne?
4. Gdybyście mieli udzielić rady na temat przeprowadzania wywiadu, co by to
było? (zapisz odpowiedzi na tablicy)
5. Co jest waszym zdaniem najważniejsze w zapisywaniu wywiadu?
6. Jak to jest usłyszeć waszą osobistą historię opowiadaną przez nieznajomą
osobę?

Opowieść Dziewczyny

Nosiłam makijaż i sukienki od dzieciństwa, ale zawsze potajemnie. Wszyscy myśleli,
że jestem chłopcem. Żyłam jak chłopiec. Ale nie czułam się dobrze. Większość ludzi
uważa, że mężczyzn i kobiety definiuje to, co mają między nogami. Moim zdaniem,
różnią się głównie tym, co mają w głowie. Kiedy miałam 28 lat, całkowicie załamałam
się na 2 tygodnie. Zdałam sobie sprawę, że nie wiem, kim jestem i co mam ze sobą
zrobić. Zdecydowałam się wstąpić na ścieżkę stawiania sobie bolesnych pytań. Być
może to właśnie uratowało mi życie. Nie ukrywam niczego od kilku miesięcy. Noszę
makijaż, wkładam damskie ubrania i mówię o sobie używając żeńskich form. Nigdy
nie czułam się lepiej- jestem przekonana, że mimo mojego wyglądu zewnętrznego,
jestem kobietą.
Konflikt: Gapiłam się bezmyślnie na drzwi w restauracyjnej toalecie. Nie widziałam,
czy wejść do damskiej czy do męskiej.
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Nazwa: Ja, Drugie Ja i Ty
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 30 minut
Opis:
Uczestnicy i uczestniczki kontynuują pracę w parach z poprzedniego ćwiczenia. Celem jest przetworzenie najważniejszych informacji z wywiadu i kolażu w kompletną historię. Całość ma zająć nie więcej niż 10 linijek i zawierać
kluczowe informacje o drugiej osobie. Historia powinna także przedstawiać
moment konfliktu lub kluczową sytuację, która znacznie wpłynęła na kolejne kroki bohatera/bohaterki. Osoba przeprowadzająca wywiad czyta historię
swojemu rozmówcy/rozmówczyni celem autoryzacji. Razem decydują o tytule
historii.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się tworzyć krótkie formy w oparciu o wywiady.
2. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się przetwarzać “cudzą” historię w kształt
krótkiego opisu.
3. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się weryfikować informacje i język, tak by były
zgodne ze standardami etycznymi.

•
•

Materiały:
przybory do pisania, wydrukowane formy
zapis wywiadu (w formie pisemnej lub nagranie)

Przygotowanie:
1. Przygotuj przestrzeń tak jak w poprzednim ćwiczeniu
2. Wydrukuj formularze (jeden na osobę)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przebieg:
Poproś grupę o zajęcie miejsc w kręgu i wytłumacz cel ćwiczenia.
Podsumuj kluczowe dane na tablicy.
Historie mogą być pisane w parach bądź indywidualnie. Każda historia musi
być autoryzowana przez jej bohatera/ bohaterkę.
Para wspólnie wybiera tytuł historii.
Rozdaj formularze i poproś o wpisanie jedynie imion, historii na maksymalnie
10 linijek i wspólnie wybranego tytułu.
Kiedy historia jest gotowa, umieść ją we wcześniej wybranym miejscu (tablica,
podłoga, ławka), tak, by wszystkie się zmieściły.
Wspieraj uczestników i uczestniczki podczas pisania.
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Debriefing i dyskusja:
To ćwiczenie może być trudne dla tych osób, które nie lubią pisać. Postaraj się wesprzeć takie osoby, przykładowo zachęcając je do wcielenia się w rolę dziennikarza/
dziennikarki piszących krótki artykuł. Rezultatem ostatnich dwóch ćwiczeń jest doświadczenie zaszufladkowania.

Formularz: Moja historia
Osoba przeprowadzająca wywiad:
Osoba odpowiadająca na pytania:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konflikt:

Nazwa

1

10
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Nazwa: Galeria Historii
Temat: Strefa Komfortu
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 15 minut
Opis:
Wszystkie historie powieszone na ścianie tworzą galerię. Z muzyką brzmiącą
w tle, uczestnicy i uczestniczki czytają te opowieści i oceniają “moc historii”
w odniesieniu do danego tematu ( w tym przypadku - stereotypów). Na koniec
mamy czas na ewaluację, w której skupimy się na uczuciach towarzyszących
całemu procesowi.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki zrozumieją naturę stereotypów, uprzedzeń i negatywnego wpływu, jaki wywierają.
2. Uczestnicy i uczestniczki spojrzą na ludzi jak na jednostki, znacznie ograniczą
przypinanie łatek, łącząc to z własnym doświadczeniem.
3. Uczestnicy i uczestniczki otworzą się na dzielenie się swoją historią z nieznajomymi.

•
•
•

Materiały:
pinezki/taśma/blue-tag (w zależności od przestrzeni)
muzyka
przybory do pisania

Przygotowanie:
1. Przygotuj miejsce, w którym można umieścić wszystkie historie obok siebie
2. Ustaw krzesła w kręgu.
Przebieg:
1. Poproś grupę o zapoznanie się ze wszystkimi historiami po cichu.
2. Poproś o zaznaczenie na skali 1-10 (10- najmocniej) za jak silne uczestnicy
i uczestniczki uważają uprzedzenia w danej historii (bardzo funkcjonujące
w społeczeństwie).
3. Poproś grupę o zajęcie miejsc w kręgu i przeprowadź ewaluację końcową.

Debriefing i dyskusja:
W tej części powinno się zamknąć całość warsztatu poświęconą osobistym historiom.
Za pomocą kwestionariusza zmapuj, co dokładnie uczestnicy i uczestniczki wynoszą,
czego się nauczyli, co ich zaskoczyło, co im się podobało, co by zmienili. Kwestionariusz powinien również uwzględnić wpływ spotkania na życie osób uczestniczących,
komunikację z ludźmi i autoewaluację. Niemniej, rekomendujemy końcową rundę
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ewaluacji z kilkoma pytaniami, które zadasz osobiście.
Inspirujące pytania do końcowego debriefingu:
1. Kiedy czuliście się pewnie? Kiedy czuliście zagrożenie? Kiedy czuliście się przytłoczeni?
2. Gdybyście mieli wybrać 3 rzeczy, które zrobilibyście w życiu inaczej, przez to,
czego dziś doświadczyliście, co by to było? (można zapisać pomysły na karteczkach samoprzylepnych)
3. Do czego doprowadziłyby te zmiany? (zapisz odpowiedzi na tablicy/flipcharcie)
4. Gdybyście mieli zidentyfikować w waszym otoczeniu osobę, która jest lub była
ofiarą uprzedzeń, jakich uprzedzeń by to dotyczyło? (zapisz)
5. Na skali 1-10 (gdzie 10 to najwięcej) zaznacz jak przydatne były ćwiczenia podczas warsztatu (jeśli mniej niż 8, co sprawiłoby, że spotkanie byłoby bardziej
przydatne?)
Ewaluacja z punktu widzenia organizatora
Na koniec spotkania Petra przyjrzała się owocom pracy grupy, usiadła i zaczęła się
zastanawiać nad tym, co moduł przyniósł uczestnikom i uczestniczkom. Poza dobrym
wrażeniem z dotychczasowych ćwiczeń, chciała dowiedzieć się, jakie konkretne zmiany zaszły i co naprawdę udało jej się osiągnąć. Pomógł jej w tym również wcześniej
przygotowany kwestionariusz.
Oprócz informacji z kwestionariuszy, Petra otrzymała również konkretne efekty po
każdym ćwiczeniu. Pozwolą jej one na dalszą pracę z grupą. Kluczowe dla niej były:
•
•
•

Wskazówki do przeprowadzania i przetwarzania wywiadów
Wskazówki dotyczące uprzedzeń odebrane przez grupę
Przetworzone opisy i historie z motywem konfliktu
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Moduł: Historia

Przygotowanie Historii
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Moduł 2 - Historia
Petra wiedziała, że jej grupa jest gotowa do pracy z historiami innych osób i do właściwego zadawania pytań. Na uczestników i uczestniczki czekało kolejne wyzwanie:
nauczyć się opowiadania historii oraz dzielenia się nimi z innymi ludźmi za pomocą
dostępnych środków: dźwięku, obrazu i tekstu. W tej części skupimy się na rozwoju
kompetencji cyfrowych.
Celem tego modułu jest przekształcenie historii w jedną całość i udostępnienie ich za
pomocą darmowej aplikacji StoryMaps (ArcGIS). To pomocne narzędzie przy tworzeniu i przetwarzaniu historii. Dzięki aplikacji powstaje ogromna globalna baza danych
z historiami połączonymi tematycznie. Aplikacja może także służyć do tworzenia kolejnych metod edukacyjnych, łączenia ludzi ze sobą i zwiększania wpływu, jaki mają
na siebie nawzajem oraz wzmacniania solidarności międzyludzkiej. Niemniej, co najważniejsze, nigdy nie wiadomo, kiedy narzędzie cyfrowe się przyda, co udowodniła
pandemia COVID-19.
Po zakończeniu tego modułu uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaplanować, przygotować i przeprowadzić spotkanie z osobą, która zechce podzielić się swoją historią,
następnie ją zapisać i przetworzyć do dalszego udostępniania. Będą także mogli przygotować taką osobę do osobistego spotkania omawianego w Module 3.
Ćwiczenia do wydrukowania

Czas
trwania

Opis

• Historie wokól nas

90 min

• Jak odnaleźć, jak się skontaktować i jak przygotować osobę z historią

• 100 sposobów na Historię

90 min

• Warsztat dotyczący audiowizualnego przetwarzania historii

• Jedna Historia

45 min

• Przekształcanie indywidualnych historii za pomocą
ArcGIS

• Opowiedz mi historię

45 min

• Interaktywna prezentacja przekształconych historii

Cele modułu:
Uczestnicy i uczestniczki (studenci Petry) będą w stanie zidentyfikować, przetworzyć
i zaprezentować historię drugiego człowieka a także:
• zwiększą swoje kompetencje cyfrowe
• rozwiną krytyczne myślenie.
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Nazwa: Historie Wokół Nas
Temat: Historia
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 90 minut
Opis:
Ćwiczenie składa się z dwóch części. Część pierwsza to zmodyfikowana metoda World Café, która tworzy przestrzeń dla dyskusji w symulowanej kawiarni. W scenariuszu World Café są 3 role: barista, gospodarz/gospodyni stolika
oraz osoba uczestnicząca w dyskusji. Grupa zastanowi się nad osobami z różnymi historiami życiowymi, które są w zasięgu, jak się do tych osób zwrócić. W
drugiej części, po 60 minutach osoby uczestniczące stworzą mind mapę, która
pomoże ustalić konkretne zadania oraz tzw Złote Zasady przeprowadzania
wywiadu.
Przed końcem uczestnicy i uczestnicy dostaną zadanie skontaktowania się
z osobą, której historię zechcą przedstawić oraz zorganizowania spotkanie
z nią. Otrzymają konspekt, który pomoże im w realizacji zadania, zawierający
m.in. zgodę na przetwarzanie materiałów (formularz dostępny online).
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne i analityczne, a także zdolność uczestnictwa w otwartej dyskusji
2. Uczestnicy i uczestniczki wezmą odpowiedzialność za inicjatywę i własny wybór.

•
•

•

Materiały:
Papierowy obrus na każdym stole
3 znaki, na każdym jedno kluczowe pytanie:
• Gdyby napisać książkę o stereotypach w naszym mieście/ regionie, jak zatytułowane byłyby rozdziały?
• Czy znacie konkretne osoby, które należąc do grupy, do której zwykle
przypina się łatki nie spełniają znamion stereotypów i walczą z nimi?
• Jak możemy zwrócić się do konkretnych osób, aby otrzymać ich historię
i zaprosić do udziału w Story Café?
Kartki formatu A4 przecięte na pół (3 dla każdej osoby)

Przygotowanie:
1. Przygotowana przestrzeń: 3 stoły oddalone lekko od siebie, ilość krzeseł odpowiadająca wielkości grupy.
2. Dekoracje à la kawiarnia, w tym taca oraz fartuszek dla organizatora
3. Napoje i przekąski
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.

Przebieg Część I:
Powitaj grupę w twojej kawiarni.
Poproś o zajęcie miejsc przy stołach (bez przestawiania krzeseł do innych
stołów)
Wyjaśnij główne zasady:
a. Zachęć wszystkich do zaangażowania się, zadawania pytań i udziału
w dyskusjach
b. Akceptuj inne opinie i pomysły
c. Słuchaj każdej osoby przy stole tak jakby była uznanym autorytetem
Wyjaśnij przebieg:
a. W ciągu godziny zadasz trzy pytania, na dyskusję nad każdym będzie 20
minut.
b. Po upływie 20 minut uczestnicy i uczestniczki zmienią miejsca na twój znak
(przejdą do innego stołu), za wyjątkiem gospodarzy/gospodyń stolików.
c. Przed drugim i trzecim pytaniem gospodarz/gospodyni stolika pokrótce
zapozna nowe osoby przy stole z wnioskami z poprzedniej dyskusji. Ma na
to ok 3 minuty. Po tym czasie zadaj grupie kolejne pytanie.
d. Na koniec każda grupa siedząca przy jednym stoliku (wszyscy lub jedna
osoba) przedstawia wnioski na forum.
Przy każdym stole wybiera się gospodynię/gospodarza. Ta osoba nie będzie
zmieniać miejsc przez całe ćwiczenie.
Zadaniem osób uczestniczących jest dyskusja na temat zadawanych pytań
i zapisanie wniosków na papierowym obrusie.
Kiedy wszystkie pytania zostaną przedyskutowane, gospodarze/gospodynie
przedstawią wnioski mając na to 3 minuty.
Przebieg Część II
Rozdaj wszystkim po połówce kartki A4 i poproś o wybranie dwóch osób z ich
otoczenia, które mają interesującą historię i które można by poprosić o udział
w Story Café.
Uczestnicy i uczestniczki umieszczają nazwiska na środku sali i czytają.
Jeśli ktoś zna osobę wybraną przez kogoś innego, zapisuje swoje imię na tej
kartce.
Rozdaj drugie połówki kartek A4 i poproś o zapisanie kluczowej zasady przeprowadzania wywiadu z nieznajomą osobą.
Zaproś grupę do podzielenia się zapisanymi zasadami. Zapisz je na flipcharcie
i zrób im zdjęcie, żeby grupa mogła je zapamiętać.

Historie Wokół Nas
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Debriefing i dyskusja:
Podziękuj grupie za udział w ćwiczeniu. Narysuj linię czasu na tablicy. każda osoba
zaznaczy datę, do której skontaktuje się z wybraną osobą z historią. Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom formularz do wywiadu ( bądź zgodę na anonimową publikację historii dla celów edukacyjnych), do którego można wrócić w kolejnym ćwiczeniu
i odpowiedzieć na pozostałe wątpliwości. zaznacz, że podczas następnego spotkania
będziecie uczyć się przetwarzać historie z wykorzystaniem dźwięku, obrazu i tekstu.
Przykładowe pytania do debriefingu:
1. Co było dla was ważne dzisiaj?
2. Na skali 1-10, jak bardzo czekacie na spotkanie z wybraną przez was osobą?
3. Jeśli 8 lub mniej, czego wam trzeba, by czerpać z tego więcej radości?

Historie Wokół Nas
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Nazwa: Historia na 100 Sposobów
Temat: Historia
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 90 minut
Opis:
Ten warsztat to wstęp do spotkania z Historią. Ćwiczenie skupia się na otwarciu możliwości na przetwarzanie cyfrowe indywidualnych historii. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się pracować z tekstem, tworzyć nagrania, nagrywać
i montować film. Aktywność dzieli się na dwie części. W pierwszej grupa nauczy się pracować z planem oraz tworzeniem koncepcji. W drugiej uczestnicy
i uczestniczki będą wdrażać te koncepcje w historie z pierwszego modułu.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się przekształcać historię w film, dźwięk oraz
tekst informacyjny.
2. Uczestnicy i uczestniczki zyskają wachlarz możliwości technicznych przetwarzania historii.
3. Uczestnicy i uczestniczki otworzą się na korzystanie z technologii do przekształcania historii.

•
•
•
•

1.
2.
3.

4.

Materiały:
Historie z Modułu 1
Urządzenie do pracy (smartfon lub dyktafon)
Wydrukowane materiały z www.story-cafe.com
Przybory do pisania
Przygotowanie:
Przygotuj przegląd historii z Modułu 1
Przygotuj przestrzeń z 5 miejscami do siedzenia
Przygotuj 5 arkuszy papieru flipchartowego, na każdym zapisz jedno pytanie
i umieść w miejscach do siedzenia. Pytania:
a. Dla kogo jest ważna ta historia?
b. Jaka jest główna myśl historii?
c. Podziel historię na: Ekspozycję (wprowadzenie), Fabułę (konflikt) i Rozwiązanie (przekaz)
d. Co wiesz o problemie/temacie historii?
e. Wezwanie do działania (jak powinno brzmieć wezwanie do działania dla
odbiorców?)
Przygotuj etykiety w formacie A4 z nazwami grup (film/dźwięk/tekst) i wskaż
liczbę osób w grupie (minimum 2, maksymalnie 4). Wybierz liczbę historii do
przetworzenia w zależności od liczby uczestników i uczestniczek.

Historia na 100 Sposobów
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Przebieg Część I:
Uczestnicy i uczestniczki wybierają jedną konkretną historię nad którą będa
pracować.
Przedstaw grupie sytuację modelową: ta historia jest bardzo ważna. Ma moc
zmieniania ludzi i świata. Waszym zadaniem jest przekazać tę historię, jej
główną myśl tym, którzy powinni ją poznać.
Podziel uczestników i uczestniczki na 5 zespołów i poproś, by usiadły razem.
Przedstaw uczestnikom i uczestniczkom metodę Latające plakaty, w myśl której będą pracować. Na każdym plakacie jest inne pytanie. Uczestnicy i uczestniczki będa mieć około 5 minut na przedyskutowanie każdego pytania i czytelnie zapisanie wniosków na plakacie w formie mind mapy. Po upływie 5 minut
plakat wędruje do kolejnego zespołu. W ten sposób wszyscy odpowiedzą na
każde z pytań.
Kiedy plakaty zatoczą koło i wrócą do stolików, na których zaczynały, daj zespołom 5 minut na przeczytanie notatek.
Zapisz poniższe pytania na tablicy:
a. Dla kogo?
b. Co?
c. Zarys?
d. Kontekst?
e. Akcja?
Dopisuj odpowiedzi zgodnie z pomysłami wychodzącymi od grupy. Wyjaśnij,
że te informacje to część zadania z kolejnej części spotkania, w której nastąpi
praca nad historią. Przejdź do części II.

Przebieg Część II:
1. Umieść kartki A4 z napisami: film / dźwięk / tekst
2. Pokrótce przedstaw zadanie dla każdej grupy:
a. FIlm - zadaniem tej grupy jest stworzenie klipu długości maksymalnie
1 minuty, który subtelnie przywoła najważniejszy wątek historii (zwiastun).
b. Dźwięk - zadaniem tej grupy jest nagranie krótkiego pliku audio, który
podsumuje najważniejsze części historii.
c. Tekst - zadaniem tej grupy jest napisanie krótkiego tekstu, który można
opublikować jako informację prasową o historii. Tekst powinien zawierać
cytat z historii, bądź od osoby, od której historia pochodzi.
3. Uczestnicy i uczestniczki pracują w oparciu o materiał z poprzedniej części.
4. Pozwól osobom uczestniczącym dobrać się w zespoły i poproś, aby usiedli
razem.
5. Przeczytaj jeszcze raz wybraną historię, powieś ją w widocznym miejscu i rozdaj wydrukowane materiały.
6. Czuwaj nad pracą grup. Nie trzeba doskonałego produktu, ważne jest, by
spróbowali wykonać zadanie.
7. Kiedy zespoły skończą pracę, poproś wszystkich o zajęcie miejsc w kręgu.

Historia na 100 Sposobów
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Debriefing i dyskusja:
Przyjrzyj się, czy i jak bardzo komfortowo uczestnicy i uczestniczki czują się przetwarzając historię i wspieraj ich kiedy będzie trzeba. Jeśli potrzebna ci pomoc, znajdziesz
wiele darmowych materiałów, które dotyczą pracy i narzędzi do obróbki video, dźwięku i tekstu.
Przykładowe pytania do końcowej ewaluacji:
1. Jak się czuliście podczas pracy?
2. Gdybyście to wy byli bohaterami/bohaterkami filmu/ nagrania/tekstu, co byłoby dla was najważniejsze? Jak o to zadbać?
3. Jak wyjaśnicie różnorodność wyników prac poszczególnych grup?
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Nazwa: Jedna Historia
Temat: Historia
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 45 minut
Opis:
Ćwiczenie skupia się na tworzeniu mapy historii z wykorzystaniem aplikacji
ArcGIS, opartej na Historii Mówionej. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się budować pełną mapę historii łączącą opowieści z całego świata za pomocą słów-kluczy. Historie staną się ogólnodostępne. Kiedy przetworzą historię wybranej osoby z aplikacją, moga udostępnić ją całemu światu na www.story-cafe.
com.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z aplikacją Story Maps i nauczą się
kompilować w niej prostą historię.
2. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się pracować w zespole, będą odpowiadać za
swoją pracę.
3. Uczestnicy i uczestniczki otworzą się na korzystanie z nowych technologii cyfrowych.

•

Materiały:
Sala z komputerami (w idealnej wersji) lub smartfony/tablety/laptopy.

Przygotowanie:
1. Przeczytaj podstawowe informacje o Story Maps na stronie internetowej aplikacji.

1.
2.
3.
4.

Przebieg:
Dobierz zespoły tak, by w każdym znalazł się ktoś, kto pracował nad tekstem,
nad nagraniem i filmem.
Przedstaw uczestnikom i uczestniczkom podstawowe informacje na temat
aplikacji Story Maps i jej celów.
Poproś uczestników i uczestniczki o przetworzenie historii z wykorzystaniem
aplikacji Story Maps oraz nagrania, filmu, opisu oraz informacji prasowej.
Udzielaj wskazówek kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Debriefing i dyskusja:
Na koniec poproś grupę o przekształcenie w ten sposób historii osób, które wybrali
w małych grupach ( maksymalnie 3 osoby) po spotkaniu.
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Nazwa: Opowiedz mi Historię
Temat: Historia
Wielkość Grupy: max. 20 osób
Czas trwania: 45 minut
Opis:
To ćwiczenie może odbyć się dopiero po tym, jak uczestnicy i uczestniczki
spotkali się z wybranymi osobami i przetworzyli ich historie (najlepiej w Story
Maps). W tym warsztacie odbywa się prosta symulacja wydarzenia Story Café,
podczas której zadaniem uczestników i uczestniczek będzie pokrótce przedstawić historię, nad którą pracowali. Następnie grupa oceni sposób przetworzenia historii oraz zidentyfikuje potencjalne ryzyka i korzyści w podzieleniu
się nią.
Cele:
1. Uczestniki i uczestniczki zaprezentują efekty swojej pracy, omówią potencjalne ryzyka, które dostrzegają.
2. Uczestniki i uczestniczki będą dawać empatyczny feedback.

•

Materiały:
Rzutnik, ekran

Przygotowanie:
1. Zbierz wszystkie rezultaty spotkań w jedno miejsce w internecie (Story maps)
2. Poproś uczestników i uczestniczki o zapoznanie się z materiałami przed waszym spotkaniem.

1.

2.
3.
4.

5.

Przebieg:
Wyjaśnij uczestnikom i uczestniczkom, że będą dawać sobie feedback według
poniższych zasad:
a. Skup się na pozytywach
b. Feedback ma dotyczyć tego, co powinno się zrobić, a nie tego, czego nie
powinno się
c. Podczas ewaluacji korzystaj z frazy “powinniśmy.”
Określ kolejność osób w ćwiczeniu
Określ czas na prezentację i feedback (idealnie 1+ 5 min ale zależy to od wielkości grupy)
Wyjaśnij zadanie: celem jest zaprezentowanie historii własnymi słowami
w czasie 1 minuty tak, by każda osoba zrozumiała jej przesłanie a następnie
pokazanie tego, co zostało opracowanie w Story maps.
Pilnuj czasu. Zapisz feedback na flipcharcie i uogólnij jako zasady dla całej
grupy.

Opowiedz mi Historię
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Debriefing i dyskusja:
W tej części kluczowe jest, aby skupić się na pozytywnych stronach i na dalszej pracy
nad tym, czego się do tej pory nauczyliście. Przeczytaj wprowadzenie do Modułu 3
i wyjaśnij dokładnie co się stanie z historiami. Dobrym pomysłem jest podkreślenie
tego, co zadziałało, co można by ulepszyć, jakie obserwacje warto zapamiętać. Przeprowadź również ewaluację z wykorzystaniem kwestionariusza, który mapuje nowo
nabyte kompetencje z zakresu technologii cyfrowych. Dzięki temu modułowi Petra
może przenieść inne działania online, a nigdy nie wiadomo, kiedy się (znowu) przydadzą.
Ewaluacja z punktu widzenia organizatora:
Po zakończeniu warsztatu Petra zebrała wszystkie rezultaty, usiadła i zaczęła zastanawiać się nad tym, co uczestnicy i uczestniczki zyskali dzięki tej sesji. Grupa przygotowała konkretne historie, materiał do pracy online i stała się gronem osób, które
nauczyły się:
1. pozyskiwać ważne historie i weryfikować ich związek z tematem,
2. opracowywać je w złożony materiał, który może być dalej wykorzystywany na
wiele sposobów,
3. zadawać pytania w empatyczny sposób, rozwijając historię,
4. odkrywać stereotypy i uprzedzenia w społeczeństwie.
Petra zidentyfikowała cele, miała także poniższy materiał do dyspozycji:
• Historie osób związane z wybranym tematem
• zgoda na wykorzystanie historii w celach edukacyjnych
• Zidentyfikowane sytuacje konfliktu z możliwym wykorzystaniem w teatrze
Obrazu bądź Teatrze Forum
• Internetową wersję historii możliwą do wdrożenia online
Pozostało zdecydować, jak pracować dalej z tymi rezultatami. Nawet jeśli Petra skończyłaby działania na tym etapie, te produkty same w sobie świetnie mogłyby posłużyć
do skompilowania mapy historii dla konkretnej potrzeby czy takich celów jak:
• praca z absolwentami i absolwentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• dokumenty źródłowe do nauczania przedmiotów dydaktycznych bądź jako
podstawa w nauczaniu w szkołach podstawowych czy średnich.

Opowiedz mi Historię
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Moduł Story Café
Wydarzenie otwarte
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Moduł 3 - Spotkanie
Story Café to wydarzenie dla 20-300 osób trwające ok 2, 5 godziny. Podczas tego
spotkania rozwijamy krytyczne myślenie, wzmacniamy zdolność empatii i zmieniamy
nastawienia poprzez poznawanie osobistych historii.
Po tym module może nastąpić Moduł 4: Teatr Obrazu, który przedłuży wydarzenie
do 4 godzin.
Co się przyda podczas pracy nad tym modułem:
•
•
•
•

Część informacyjna - opis pozwalający zrozumieć szerszy kontekst
Karty Story Café - karty dostępne online, ułatwiające proste i skuteczne planowanie i przygotowanie wydarzenia
Konkretne dokumenty - możliwość pobrania plików ze strony internetowej
wydarzenia
Komiks - graficzny przewodnik objaśniający Story Café (dostępny online)

Praca nad tym modułem różni się od poprzednich części. Ten moduł to wydarzenie
organizowane przez osoby uczestniczące w poprzednich modułach, które teraz będą
skupiać się na umiejętnościach wymaganych w zarządzaniu projektem.
Struktura i opis modułu jest inny:
1. Wprowadzenie do Story Café - krótki opis esencji wydarzenia
2. Karty Story Café - jak korzystać z kart Story Café podczas przygotowania
i organizacji wydarzenia
3. Role i zasady - jakie role i reguły są kluczowe w Story Café
4. Krok po kroku - opis zadań i czynności z punktu widzenia organizatorów
5. D- Day - przebieg całego dnia z punktu widzenia Petry
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Wprowadzenie do:

Story Café
Na tym etapie w aplikacji Story Maps Petra miała kilka historii wraz z informacją
o spodziewanym wpływie, jaki mają wywierać oraz potencjalnym ryzyku.
Z gamy możliwości pracy z historiami, zdecydowała się na Moduł 3 czyli wydarzenie Story Café. Wybrała tę formę, by udostępniać historie i ich potencjalny wpływ
większemu gronu ludzi, a zarazem zwiększać całościowy efekt działań uczestników
i uczestniczek.
Po wydarzeniu mogła zobaczyć moc dialogu i opowieści w środowisku i warunkach
stworzonych dla gości. Jak sama nazwa wskazuje, goście przychodzą do kawiarni,
gdzie dyskusja, dialog, zrozumienie i empatia mają swoje znaczenie.
Przed rozpoczęciem pracy Petra upewniła się, że ma wszystkie kluczowe wnioski
z poprzednich modułów i ćwiczeń. Aby maksymalnie uprościć zadania dla wszystkich
zaangażowanych osób, przejdziemy proces krok po kroku, wykorzystując karty Story
Café.
Jak pracować z kartami Story Café?
System pracy z kartami opiera się na metodzie Kanban, używanej w zarządzaniu projektem. To aktywna lista rzeczy do zrobienia, która daje jasny ogląd na to, co zrobić,
jak to zrobić i kiedy.
Jednocześnie narzędzie pozwala na równościowe, transparentne i bezpośrednie zaangażowanie większej liczby osób, wykorzystując ich zdolności. Karty można łatwo
zastąpić darmowymi narzędziami dostępnymi online (np. Trello). Karty podsumowują wszystko, co wymienimy poniżej i oferują konkretny sposób realizacji zadań.
Zacznijmy
Organizacja każdego wydarzenia wymaga spotkania zespołu. Petra zwróciła się do
wszystkich osób uczestniczących w Modułach 1 i 2. Zdecydowała się przeznaczyć na
spotkanie organizacyjne 90 minut.
Poinformowała grupę o celach, wyjaśniła założenie metody (patrz poniżej) i rozpoczęła pracę z kartami Story Café. Na koniec spotkania każda osoba wiedziała dokładnie
co, kiedy i jak ma zrobić.
Petra informs the participants about the Cele of the activity, explains the concept of
the method (see below) and starts working with Story Café Cards.
At the end of the meeting, everyone knows exactly what, how and when to do it.
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Cele Story Café:
Uczestnicy i uczestniczki zorganizują wydarzenie edukacyjne dla 20-300 gości, które
będzie promować wartości demokratyczne oraz rozwój krytycznego myślenia w lokalnej społeczności. Ponadto, osoby uczestniczące:
•
•

zwiększą swoje kompetencje w zakresie organizacji oraz zarządzania projektem
rozwiną krytyczne myślenie i empatię dla “inności”.

Koncept Story Café:
Story Café to moduł przeznaczony do angażowania publiczności w ramach założeń
programu uczenia się przez całe życie. Wydarzenie inspiruje się takimi formatami
jak TEDx Talk, FuckUp Night, Pecha Kucha, Żywa Biblioteka i innymi. W porównaniu do tych wydarzeń, Story Café bardziej stawia na transformację. To całościowe
wydarzenie edukacyjne, które pozwala ludziom się spotkać, poznać swoje historie
i zrozumieć, co kryje się pod powierzchnią góry lodowej drugiej osoby. W swojej metodologii, Story Café czerpie najwięcej z technologii Open Space Technology, Żywej
Biblioteki oraz World Café.
Cały proces jest bardzo prosty, działa jak kawiarnia. Wchodzisz, barista wskazuje ci
menu na tablicy, wybierasz i zamawiasz przystawkę, danie główne i deser. Po złożeniu zamówienia poznasz półgodzinną historię do której prowadzi barista.
Kiedy czas spotkania z historią się skończy, dajesz twój feedback i albo zamawiasz kolejną
(w sumie będą 3) albo wychodzisz. Niemniej, są 2 główne różnice między Story Café
a kawiarnią:
1. Barista pozwoli ci poznać konkretną osobę i jej historię
2. Nie dostajesz rachunku na koniec.
Całość trwa 2 godziny i przeznaczona jest dla 10-300 osób, w zależności od oferty baristów. Po wydarzeniu następuje Moduł 4 Teatr Obrazu, który przedłuży czas trwania
wydarzenia do 4 godzin, włączając w to przerwę. Aby każda osoba wiedziała, jakie jest
jej zadanie i mogła je wykonać, dobrze jest zaangażować uczestników i uczestniczki
w cały proces przygotowawczy. Petra wiedziała już (z Modułu 1), że w jej przypadku
celem całego działania była zmiana nastawienia osób uczestniczących i gości, rozwój
krytycznego myślenia, zdolność empatycznej komunikacji oraz przerwanie łańcucha
wzorców zachowań prowadzących do potencjalnej dyskryminacji osób z “innością”.
Na kolejnym etapie musiała upewnić się, że zarówno ona jak i jej grupa rozumieją
założenia w ten sam sposób. Petra skorzystała z tzw. pytań - W (w-questions), aby
sformułować odpowiedzi.
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Pytania “W”
Podczas planowania i przygotowania wydarzenia, polecamy zapisać Story Cafe
w maksymalnie prostej wersji, odpowiadając na serię pytań. W ten sposób można
zweryfikować, czy wszystkie zaangażowane osoby tak samo rozumieją wszystkie
podejmowane kroki. Ponadto próba pomoże zwracać się do osób z zewnątrz: osób
z historią czy gości. Dobra metoda planowania to opis całości na jednej kartce formatu A4 z wykorzystaniem zmodyfikowanych tzw. W- pytań. Poniżej odpowiedzi Petry
i jej zespołu:
• DLACZEGO?
Chcemy rozwijać krytyczne myślenie, zrozumienie i empatię u osób dorosłych poprzez spotkanie i pracę z konkretnymi ludźmi, którzy doświadczyli dyskryminacji.
• CO?
Zorganizujemy spotkanie, podczas którego 100 osób będzie mogło poznać 14 historii
za pomocą metody Story Café, opierającej się na zasadzie działania zwykłej kawiarni.
Goście wchodzą do kawiarni, akceptują regulamin, wybierają z menu historii i spędzają czas z konkretnymi opowieściami. Na końcu wdrożymy Moduł 4 aby wzmocnić
edukacyjny wpływ na gości. Tematem naszego Story Café są uprzedzenia w społeczeństwie.
• KTO?
Spotkanie będzie zorganizowane przez grupę 20 studentek i studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku we współpracy z lokalną biblioteką. Grupa skompilowała 14 historii.
• DLA KOGO?
Główną grupą docelową- gości w kawiarni- są osoby powyżej 25 roku życia, których
praca pozwala wpływać na nastawienie młodych ludzi i dzieci. Planujemy zaangażować 65 osób.
• KIEDY?
Wydarzenie w odniesieniu do grupy docelowej odbędzie się w ciągu miesiąca od spotkania organizacyjnego między 16:30 a 19:30.
• GDZIE?
Wydarzenie odbędzie się w głównym hallu lokalnej biblioteki, który pomieści 120
osób. Przeglądanie historii odbędzie się na antresoli biblioteki, oddzielonej fizycznie
i optycznie, dzięki czemu uzyskamy kameralną atmosferę.
Dzięki tej kartce Petra upewniła się, że wszyscy rozumieją to, co się będzie działo
w ten sam sposób. Notatki pomogły jej także ułożyć “magiczne zdanie”, które pozwala
krótko wytłumaczyć plan i wydarzenie każdemu:
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„Zorganizujemy Story Café, gdzie 100 zarejestrowanych gości będzie miało szansę poznać
historie oraz z pierwszej ręki dowiedzieć się, co to znaczy paść ofiarą uprzedzenia i dyskryminacji.”
Stworzywszy tę definicję, Petra rozdała karty Story Café i razem z grupą zaczęła planowanie i przygotowania. Poniższy opis pokazuje uproszczone kroki na kartach.
Petra przeczytała je, żeby mieć całościowy ogląd metodologii.

Role w Story Café:
Podobnie jak w Żywej Bibliotece czy w World Café, pracujemy w oparciu o metaforę,
która ułatwia rozpoczęcie rozmowy i pozwala stworzyć jasne zasady ćwiczenia.
Aby przenośnia zadziałała, warto skorzystać z poniższych ról:
a. Barista (osoba, która dba o Historie)
Odpowiada za wszystko co związane z historią, dba o osobę, która podzieli się
swoją opowieścią z gośćmi.
b. Historia (osoba gotowa podzielić się swoją historią)
Historie to osoby gotowe podzielić się fragmentem swojego życia z Gośćmi.
Najczęściej padły ofiarą dyskryminacji, szufladkowania, może mają wyjątkowa
umiejętność, wiedzę, doświadczenie, są silnie związane z lokalną społecznością. Właśnie takie osoby w mediach są przedstawiane “na skróty” bądź stereotypowo. To ich opowieści będą zamawiać Goście i z nimi rozmawiać przy
stole.
c. Gość (publiczność)
Osoby odwiedzające Story Café, m.in ci, którzy nie brali udziału w przygotowaniu wydarzenia. Możliwe, że ich wiedza o “Historiach” opiera się tylko na
okrojonym przekazie medialnym.
d. Asystenci/asystentki managera (wolontariusze)
Osoby uczestniczące, które nie dzielą się swoją historią, nie są baristami, ale
odgrywają ważną rolę w całym wydarzeniu. Pomagają managerowi.
e. Manager (główny organizator)
Osoba odpowiedzialna za całość wydarzenia, w naszym przypadku- Petra.
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Zasady Story Café:
Naszą metodę można szeroko wykorzystywać. Jednak żeby zadziałała, ważne jest,
aby podążać za poniższymi zasadami i jasno przedstawić je osobom uczestniczącym,
gościom i historiom.
•

•
•
•

•

Bezpieczeństwo - poznajemy historię i zazwyczaj budzi to emocje. Jeśli ktokolwiek czuje się “zagrożony”, ma prawo opuścić kawiarnię i odpocząć w strefie
relaksu.
Otwartość - musimy się otworzyć, być gotowym na niespodzianki. Cuda dzieją
się w zwykłych kawiarniach, w naszej mogą się wydarzyć tym bardziej.
Dialog - jedna z najważniejszych zasad: rolą gości jest nie tylko słuchać, ale
rozmawiać z Historią, zadawać pytania, dzielić się własnym doświadczeniem
Anonimowość - żadna z osób z historią w Story Café nie występuje pod własnym nazwiskiem, jedynie pod tytułem opowieści. Mogą ujawnić tożsamość
jedynie z własnej woli.
Dobrowolność - wizyta w kawiarni jest całkowicie dobrowolna, tak jak poznawanie historii. Można wyjść w każdej chwili, źle jest siedzieć bezczynnie.

Dobrym pomysłem jest zapisanie tych zasad na dużej kartce i powieszenie w miejscu
widocznym dla wszystkich.
Z punktu widzenia gości
Goście przybywają o określonej godzinie, zazwyczaj conajmniej 15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem.
Przed wejściem do kawiarni podpisują regulamin obowiązujący w środku i znajdują
sobie miejsce do siedzenia.
W pewnym momencie Manager pojawi się przed całą grupą, by przywitać gości, zbudować wyjątkowa atmosferę i wyjaśnić zasady działania oraz informacje praktyczne.
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Po wprowadzeniu, bariści zaprezentują historię i umieszczą tytuły na tablicy („menu”).
To zajmie około 15 minut.
Po prezentacji Historii, goście mogą zarezerwować miejsca przy konkretnych stolikach
w maksymalnej liczbie określonej przez Historie (w naszym przypadku maksymalnie 6 osób). Po zapisaniu się, goście wracają na swoje miejsca. Manager przypomina
o zasadach i pomaga podtrzymać klimat kawiarni. Przekazuje również 2 kluczowe
informacje:
1. Przed spotkaniem z Historią, goście otrzymają krótki kwestionariusz, który
wypełniają stopniowo na różnych etapach wydarzenia
2. Na końcu i na początku rundy spotkań zabrzmi sygnał dający 5 minut na zmianę stolików.
Następnie goście otrzymają kwestionariusze, których część wypełniają podczas spotkań z każdym “daniem” osobno (przystawka/danie główne/deser). Po chwili sygnał
dźwiękowy wyznaczy rozpoczęcie pierwszych spotkań. Bariści zaprowadzą gości do
stolików, aby poznali osoby gotowe podzielić się swoją historią (stoliki można oznaczyć znakami). Po kolejnym sygnale goście wracają do hallu, skąd ponownie bariści
zaprowadzą ich na spotkanie z kolejnymi wybranymi Historiami.
W tej sposób może odbyć się wiele rund w zależności od przeznaczonego czasu
i ilości osób uczestniczących. Po ostatniej rundzie, wszyscy znów spotykają się przed
menu. W tym momencie odbędzie się końcowa ewaluacja z kwestionariuszem albo
Manager rozpocznie ćwiczenia z Modułu 4..
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Story Café
1. Wybór historii
Temat, grupa docelowa i otoczenie, jakie wybrała Petra to jedne z najbardziej złożonych opcji, gdyż wymaga dużo większej uwagi wobec Historii niż w przypadku prostszych tematów. Razem z uczestnikami i uczestniczkami Petra wypisała tytuły historii
na tablicy/flipcharcie i opierając się na poniższych kryteriach razem wybrali ostateczną listę:
•
•
•

Związek historii z tematem
Otwartość na podzielenie się własną historią
Gotowość do podzielenia się własną historią

Grupa wykorzystała skalę od 1 do 10 (gdzie 10= najbardziej a 1- najmniej) by ocenić
indywidualne kryteria. Wszystko oznaczone 8 bądź mniej wymagało dalszej dyskusji.
Grupa zapisała, jakie kroki muszą być podjęte, aby ocena zmieniła się na 9 lub 10.
Jeśli ocena to 6 lub mniej, najbezpieczniej jest nie uwzględniać danej Historii w tym
konkretnym Story Café.
Petra wiedziała, że jeśli nie uda się wybrać zaplanowanej liczby, to może albo pracować z grupą nad innymi historiami lub wyedytować opis i liczby. Miała jednak 14
historii, wystarczająco na pierwszy raz z wykorzystaniem nowej metody.
2. Przygotowanie historii
Ta część jest niezwykle ważna. Petra miała ułatwione zadanie, ponieważ konkretne
historie zostały już przetworzone w Module 1. Zdefiniowała również konflikt, określiła ryzyka i możliwy wpływ edukacyjny. Natomiast nie spotkała się z żadną z osób,
które podzielą się swoją historią podczas eventu. Musiała przygotować tę grupę na
spotkanie z nieznajomymi jako część wydarzenia Story Café, przedstawić zasady
i potwierdzić ich gotowość i dostępność w zaplanowanym czasie.
W przypadku każdej opowieści, jedna osoba z grupy Petry spotkała się z osobą dzielącą się swoją historią osobiście i przeszła przez całą listę do sprawdzenia, zgodnie ze
Złotymi Zasadami opisanymi w Module 2. Lista została podpisana przez obie strony,
żeby mieć pewność porozumienia.
Wskazówka: Możesz ułatwić sobie pracę włączając listę do sprawdzenia w Moduł 2.
Nadszedł moment, w którym Petra ze swoimi podopiecznymi mogła stworzyć całe
Menu, które jest bardzo ważną częścią Story Café.
Dzięki temu, że każda Historia określiła minimalną i maksymalną liczbę gości przy
stoliku podczas jednego spotkania, Petra mogła łatwo obliczyć maksymalną dopuszczalną liczbę gości całego wydarzenia.
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Przygotowanie przestrzeni i materiałów
Początkowo Petra chciała zorganizować wydarzenie na kampusie uniwersyteckim ze
względu na uczestników i uczestniczki. Jednak zmieniła zdanie i zwróciła się do lokalnej biblioteki i zdecydowała się podjąć współpracę.
Chciała zaangażować jak najwięcej osób spoza “bańki” społecznej uczestników, aby
zwiększyć wpływ edukacyjny wydarzenia. Ponadto biblioteka ma różnorodną, podzieloną przestrzeń do dyspozycji. Można wykorzystać hall na spotkanie otwierające
i galerie na rozmowy z historiami. Możliwość rozdzielenia tych przestrzeni (zamawianie od rozmów) jest kluczowa dla sukcesu wydarzenia. Biblioteka również wzmocniła
metaforę całości i ułatwiła proces.

Meeting Place & Receptions

Przygotowanie Kawiarni
Metoda wykorzystuje metaforę, którą trzeba przypominać przez cały czas trwania imprezy. Nie ma granic. Im więcej kreatywności i zabawy w przygotowaniu, tym bardziej
docenią to goście i tym większy będzie wpływ edukacyjny.
To nasze kluczowe rekomendacje, za którymi warto podążać przynajmniej w wersji
minimum. Warto przemyśleć całą koncepcję i przygotowanie wcześniej.
Petra razem z grupą stworzyła ogólną wizję i skorzystała z internetowego narzędzia
do planowania przestrzeni:
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Rejestracja i zasady
Do każdej kawiarni prowadzą drzwi. Przy drzwiach można przeczytać, w jakich godzinach otwarta jest kawiarnia, kto jest managerem, czasem także menu. Na naszych
drzwiach znajdą się informacje o zasadach oraz o obowiązkach gości. Wchodząc do
środka, goście akceptują zasady. Bywa jednak, że ktoś ich nie zauważy.
Z tego względu polecamy wyraźne umieszczenie zasad i poproszenie o podpisanie
ich każdą osobę wchodzącą. Przy wejściu powinien być także stolik z księgą gości,
gdzie odwiedzający mogą zostawić swoje zgody. Petra i jej grupa przygotowali recepcję, gdzie goście podpisywali zasady, mogli przeczytać menu oraz zostawić kurtki
i płaszcze.
Zaaranżowanie głównej przestrzeni
Pod pojęciem głównej przestrzeni rozumiemy centrum wydarzeń (“bar”), gdzie
zmieszczą się wszyscy z wyjątkiem osób dzielących się swoją historią, które zawsze
mają swoją osobną przestrzeń do dyspozycji. Zatem, jeśli planujesz wydarzenie dla
ponad 300 osób, dobrym miejscem będą audytoria, muzea, galerie, duże sale konferencyjne. Jeśli planujesz wydarzenie dla mniej niż 50 osób, wystarczy większa sala
wykładowa czy lekcyjna. Poza wielkością przestrzeni, ważne jest właściwe ustawienie
krzeseł, tablicy, miejsca dla baristów i potrzebnych materiałów. Petra mogła zaaranżować przestrzeń według własnych potrzeb, podzieliła ją tak, by stworzyć jak najwięcej przejść.
Przestrzeń podzielono tak, by manager i bariści byli naprzeciw gości. Pod ręką mieli
stół i potrzebne materiały, za ich plecami znajdowała się wolna płaska przestrzeń do
umieszczenia tytułów historii. Idealnie by było, gdyby goście siedzieli w półokręgu,
zamykanym przez baristów. W sali powinny znajdować się dekoracje stylizujące przestrzeń na wnętrze kawiarni. W przestrzeni powinien też znaleźć się duży i czytelny
znak z napisem Story Café ( np. jedna litera na jednej kartce A4, umieszczone nad
miejscem dla Historii).
Ze względu na to, że Story Café to wymagające wydarzenie, warto mieć pod ręką karafki z wodą. Jeśli zorganizowane jest w prawdziwej kawiarni, goście będą mogli także
pić kawę.
Wskazówka: Dywan dla przemawiających to również użyteczne narzędzie. Definiuje
ich przestrzeń i podkreśla atmosferę całego wydarzenia.
Przygotowanie “tarasu”/ “Galerii”
Taras to bardzo ważne miejsce. To oddzielona część, w której goście delektują się
swoimi zamówieniami. To także miejsce, w którym Historie mogą spędzać czas w odosobnieniu od osób, które nie brały udziału w wydarzeniu. Aby przestrzeń spełniała
swoją funkcję, muszą być zachowane poniższe zasady:
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1. Każda Historia ma swój stolik oznaczony numerem lub symbolem.
2. Przy każdym stoliku jest konkretna liczba krzeseł, odpowiadająca maksymalnej liczbie gości określonej przez Historię (max: 6)
3. Odległość między stolikami powinna umożliwić swobodną rozmowę.
4. Poza miejscem dla Historii jest przestrzeń dla dodatkowych osób, które czuwają nad logistyką
5. Przestrzeń jest udekorowana. Historie mają wodę na stoliku.

Wskazówka: na każdym stole połóż papierowy obrus lub flipchart z napisanym pytaniem: co wynosisz ze spotkania z Historią? Te obrusy posłużą nie tylko jako natychmiastowy feedback ale także inspiracja dla kolejnych gości.
4. Zapraszanie gości
Jak przyciągnąć publiczność do takiego wydarzenia? Na ten temat napisano już wiele
książek, więc nie będziemy się powtarzać. Niemniej, poniżej kilka zaleceń, których
należy przestrzegać:
1. W temacie logo, nazwy i metodologii, pamiętaj, że to darmowa metoda, ale jej
wykorzystanie odbywa się na pod pewnymi warunkami i w zgodzie z zasadami określonymi na stronie internetowej organizatora.
2. Korzystaj ze środków i form, jakie tylko masz do dyspozycji, ale pamiętaj
o zgodzie na publikację.
3. Pamiętaj o zasadzie anonimowości. Tożsamość Historii może być jedynie
ujawniona przez tę osobę. Nie promuj wydarzenia za pomocą nazwisk, jedynie tytułów Historii.
4. Pracuj z internetowym systemem rezerwacji miejsc. Dzięki temu efektywnie
zaplanujesz przestrzeń i przyspieszysz wchodzenie do Story Café.
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5. Przemyśl dokładnie grupę docelową i dowiedz się, co konkretnie zyska przez
zaangażowanie się (odnieś się do tego, co aktualnie zajmuje/denerwuje twoich odbiorców i zaproponuj rozwiązanie).
Wykorzystywanie mediów społecznościowych świetnie się sprawdza dla tej części.
W przypadku pobierania opłaty za udział, należy podążać za warunkami korzystania
z metodologii.
5. Kwestionariusz
To narzędzie łączy model góry lodowej i kwestionariusz w jednym. Składa się z trzech
części. Goście otrzymają go na samym początku wydarzenia po skompletowaniu
swojego menu i stopniowo nad nim pracują. Na końcu oddają go organizatorom,
mogą to zrobić anonimowo lub pod własnym nazwiskiem.
Część 1 - Po wyborze Historii
W tej części goście odpowiadają na następujące zadanie: Napisz wszystko, co przychodzi ci do głowy, kiedy/ słyszysz tytuł wybranej Historii/. Celem tej części jest przywołanie tematu, wzbudzenie przykładowych pytań do rozmowy i przygotowanie gości
na dialog. Goście wypełniają tę część zaraz po wybraniu Historii ale przed spotkaniu
z nimi.
Część 2 - Po spotkaniu z Historią
W tej części odpowiada się na pytanie: Jaka była główna różnica między tym, co myślałeś/myślałaś przed poznaniem Historii a tym, czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś? Celem pytania jest zastanowienie się nad tym, jak dotknęła każdego dana Historia, zwłaszcza w porównaniu z nastawieniem sprzed spotkania.
Część 3 - Po spotkaniu ze wszystkimi Historiami
W tej części kwestionariusza najpierw przedstawiona jest teoria góry lodowej (patrz:
Moduł 1). Poniżej znajduje się skala od 1 do 10 wraz z pytaniem: Jak sądzisz, jak bardzo dzisiejszy udział w Story Café wpłynie pozytywnie na twoje postrzeganie “innych”
ludzi? (1- najmniej, 10- najbardziej). W tej części jest również miejsce na osobisty komentarz i zostawienie danych kontaktowych, jeśli ktoś chce otrzymywać informacje
o podobnych inicjatywac.
Głównym celem kwestionariusza nie jest dostarczenie feedbacku, ale raczej odegranie roli kompasu i narzędzia do autorefleksji dla gości. W zasadzie więc goście mogą
go zatrzymać. Jednak Petra zdecydowała się zebrać kwestionariusze, chcąc budować
nową społeczność wokół Story Café.
6. Menu
Menu jest kluczowym punktem w planowaniu i organizacji logistyki całego wydarzenia Story Café. Praca nad menu jest raczej określona, zmiany mogą być wprowadzane
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w niewielkim stopniu. Przygotowując menu, zwróć uwagę na wystarczającą ilość miejsca oraz widoczność dla wszystkich. Petra wybrała najprostszą opcję. Przygotowała
layout, w którym Bariści wpisali tytuły Historii. Możesz zmieniać layout w zależności
od liczby Historii. Możesz wpisać tytuły albo rodzaj dania u szczytu kolumn. Każda Historia powinna być oznaczona rysunkiem lub numerem odpowiadającym oznaczeniu
stolika, przy którym będzie siedzieć na tarasie. Trzeba pamiętać o oznaczeniu czasu
dla podania konkretnych dań. Pisząc na tablicy czy flipcharcie, pamiętaj o doborze
papieru i przyborów tak by nie uszkodzić ściany. Warto zrobić strzałkę, która będzie
oznaczać, w którym momencie programu się znajdujemy.
Petra zdecydowała się poszerzyć spotkanie o Moduł 4, zostawiłą więc kolumnę Aperitif pustą, wykorzystując ją na wybór Historii, nad którą pracować będą uczestnicy
w Module Teatralnym.

Ostatnie przygotowania
Petra ze swoją grupą sprawdziła, czego jeszcze brakuje. Dokumenty, zasady, harmonogram i Menu były wydrukowane. Petra przygotowała wystąpienie na otwarcie
zamknięcie imprezy. Wydrukowała formularz kontaktowy dla Historii.
Każda osoba z jej grupy wiedziała co i kiedy ma robić podczas całego wydarzenia.
Petra zdecydowała się poszerzyć spotkanie o Moduł 4 i przygotowała potrzebne do
niego materiały.
Jeszcze raz przeszła przez listę kontrolną i położyła się wcześnie spać. Nazajutrz chciała być wyspana i stworzyć przyjazną atmosferę budującą wpływ edukacyjny imprezy.
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Przebieg dnia
Była godzina czwarta po południu. Petra nerwowo spacerowała po hallu, czekając
na przybycie pierwszych gości. Wszystko było gotowe, zarejestrowały się 64 osoby.
Historie i Bariści siedzieli razem, rozmawiając. Przed wejściem do Story Café dwójka
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku czekała, aby powitać pierwszych gości. Zaproszono również dziennikarzy.
Otwarcie
Sygnał gongu dał znak rozpoczęcia imprezy. Petra stanęła przed zebranymi Gośćmi
i poprosiła o zajęcie miejsc. Bariści siedzieli po bokach sali, gotowi zaprezentować
Menu. Petra zaczęła swoje przemówienie otwierające spotkanie, skupiając się na
“dlaczego”. Przekazała także informacje praktyczne, a następnie wytłumaczyła, jak
będzie wyglądał cały proces, zasady i kwestionariusz.
Petra poprosiła Gości o zastanowienie się nad wyborem podczas prezentacji Historii.
Zaprosiła ich do zdecydowania się na takie, które mogą ich jakoś zaskoczyć a niekoniecznie podążenie za oczywistym dla nich tytułem. Następnie oddała głos Baristom,
którzy zaprezentowali wszystkie Historie. Bariści wskazywali na tytuł, ilość dostępnych miejsc przy stoliku i krótkie streszczenie. Krótki opis był także widoczny na papierze, umieszczonym na tablicy zaraz po prezentacji. W końcu Petra poprosiła Gości
o wybór Historii.
Rejestracja i kwestionariusz
Goście wpisali swoje imiona przy wybranych Historiach na Menu. Następnie wzięli ze
stołu kwestionariusz i zaczęli wypełniać pierwszą część. W tle grała spokojna muzyka.
Kiedy Petra zobaczyła, że większość Gości skończyła, przypomniała zasady i poprosiła
Baristów o odprowadzenie Gości do stolików.
Zaczęła się pierwsza runda spotkań z Historiami. Po wyznaczonym na nią czasie zabrzmiał gong, oznajmiając koniec pierwszej rundy. W praktyce jednak część osób
wciąż rozmawiała przy stolikach, inne zaczęły wypełniać kolejną część kwestionariusza. Bariści czuwali nad gośćmi i pomagali jeśli ktoś wyglądał na zagubionego. Jednocześnie przypominali o kwestionariuszach. Ponieważ wypełnianie zajmowało niektórym więcej czasu, Petra zdecydowała, że po następnej rundzie gong zabrzmi o
2 minuty wcześniej, dając więcej czasu między sesjami rozmów.
Wszyscy Goście ponownie spotkali się przed tablicą z Menu. kiedy znów zabrzmiał
sygnał, Bariście odprowadzili Gości do stolików na kolejne danie. Między rundami
były 5-10 minutowe przerwy tak, by Goście swobodnie dotarli na następną rozmowę,
a Historie miały chwilę odpoczynku.
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Ostatnia runda ristorii
Po zakończeniu ostatniej rundy wszyscy zebrali się ponownie w hallu. Ponieważ Petra zdecydowała się wprowadzić także Moduł 4, trzeba było zrobić przerwę. Przed
przerwą jednak pokrótce podsumowała to, co się do tej pory wydarzyło i poprosiła
o wypełnienie ostatniej części kwestionariusza. Następnie podzieliła przestrzeń tak
by odpowiadała skali od 1 do 10 i poprosiła Gości, by stanęli obok liczby, której wartość najlepiej oddawała ich doświadczenie w odpowiedzi na pytanie: “ Jak bardzo
polecilibyście waszym znajomym bądź rodzinie udział w takim wydarzeniu? “ Odpowiedzi tworzą NPS (Net Promoters Score)- narzędzie oceny satysfakcji, wyrażające
ogólne wrażenie po wydarzeniu. Kilka osób, które stały przy 8 bądź niższych liczbach
zostało zapytane o to, co sprawiłoby, że oceniłyby wyżej swoje doświadczenie. Petra
uważnie zapisała odpowiedzi.
Na koniec Petra zapowiedziała kolejną część wydarzenia (Moduł 4), podziękowała
wszystkim i ustaliła, kiedy podany będzie Aperitif.
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Moduł Teatr Obrazu
Zmiana poprzez Obraz
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Moduł 4 - Teatr Obrazu
Praca z historiami była inspirująca dla Petry i jej grupy oraz otworzyła nowe możliwości. Dla Petry było jednak ważne, aby postawić jeszcze jeden krok, który pozwoli wszystkim uczestniczącym w wydarzeniu ukorzenić nową wiedzę, umiejętności
i nastawienie. Moduł 4 powstał z inspiracji Teatrem Obrazu i wykorzystuje Tableaux
Vivants (tzw. żywe pomniki) oparte na pojedynczych historiach. Ten moduł najlepiej
wdrożyć zaraz po przeprowadzeniu Modułu 3, jako drugą część wydarzenia Story
Café. Przygotowanie tej części jest ujęte w kartach Story Café i odbywa się w ramach
przygotowania do Modułu 3. To ćwiczenie pozwala “nie-aktorom” na pracę z technikami wykorzystywanymi w teatrze. Daje szansę na wizualizację historii, pełniejsze
doświadczanie jej rozwiązania, które przychodzi od samych osób uczestniczących.
Dzięki temu Modułowi Goście mogą dostać odpowiedzi na pytanie, które rodzą się
podczas rozmów z Historiami.

Co wydrukować

Czas
trwania

Opis

• Pomniki

45 min

• Przygotowanie pomników dla konfliktu w każdej Historii

• Wybór Momentu Konfliktu

10 min

• Instrukcje do tego, jak włączyć grupę w wybór
konkretnej sytuacji konfliktu.

• Kształtowanie Kluczowych
Momentów

25 min

• Tworzenie obrazu przeszłości przez czytelników
Historii

• Zmiana przeszłości

60 min

• Praca w grupach nad zmianą rozwinięcia Historii

Cele modułu:
Uczestnicy i uczestniczki przyswoją zasady krytycznego myślenia, proaktywnośc
oraz odpowiedzialności za własne działania wraz ze zdolnością do krytycznego myślenia. Ponadto, ćwiczenie zwiększy:
• zdolność prezentacji i promocji własnej opinii na forum grupy
• uczenie się oraz kompetencje społeczne.
Przebieg:
Po krótkiej ewaluacji kwestionariuszy z Modułu 3, Petra opowiedziała, co się będzie
dalej działo. Wyjaśniła, że wszyscy dokonają wyboru jednej historii, z której bariści
przedstawią moment konfliktu. Zadanie dla Gości składa się z 5 kroków w 3 etapach:
1. Wybór sytuacji konfliktu- wszystkie osoby uczestniczące wybierają jeden
historię wraz z jej momentem konfliktu (jak opisano w Module 2).
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2. Kształtowanie kluczowych momentów- osoby, które rozmawiały z wybraną
Historią mają za zadanie zidentyfikować i przedstawić kluczowe momenty
lub wydarzenia, które doprowadziły do odtworzonej sceny konfliktu.
3. Zmiana przeszłości- osoby uczestniczące dyskutują w grupach nad możliwymi alternatywnymi sytuacjami w przeszłości Historii.
4. Nowa Przyszłość - grupy formułują alternatywne sytuacje w Historii, wyjaśniając swój wybór innym oraz wskazując wpływ wyboru na bieg Historię.
5. Dziesięć Zasad - w oparciu o wcześniejsze doświadczenie, uczestnicy i uczestniczki ustalają 10 wskazówek dotyczących wywierania pozytywnego wpływu
na przyszłość ludzi dookoła.
Petra podziękowała wszystkim, podsumowała to, co do tej pory wydarzyło się w Story Cafe i życzyła zebranym wszystkiego najlepszego w przyszłości. Poprosiła Gości,
aby przed wyjściem każda osoba wybrała maksymalnie 3 punkty spośród propozycji, które pojawią się w ostatnim ćwiczeniu i postawiła przy nich kropkę. Petra zaznaczyła także, że kwestionariusze zostaną wysłane następnego dnia.
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Nazwa: Wybór Sytuacji Konfliktowej
Temat: Teatr Obrazu
Wielkość Grupy: do 200 osób
Czas trwania: 10 minut
Opis:
Po doświadczeniu spotkania z Historiami, uczestnicy i uczestniczki mają okazję
wybrać jedną z nich i rozwinąć z wykorzystaniem “żywych pomników.” Każda
historia ma własną fabułę oraz sytuację konfliktową, łatwo przekładalną na
rzeźbę uformowaną z osób. W tym krótkim ćwiczeniu uczestnicy i uczestniczki wybierają jedną Historię i zawarty w niej konflikt, który będą przetwarzać
i rozwijać z pomocą Baristów.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki wybiorą jedną sytuację konfliktową z jednej z historii
i będą nad nią pracować w kolejnych ćwiczeniach.

•
•

Materiały:
Tytuły i adnotacje historii umieszczone w widocznym miejscu
Flipchart, karteczki samoprzylepne

Przygotowanie:
1. Wszystkie osoby uczestniczące zbierają się w jednym pomieszczeniu.

1.
2.

3.
4.
5.

Przebieg:
Wyjaśnij cel ćwiczenia
Wyjaśnij, że każda osoba ma do dyspozycji 3 karteczki samoprzylepne, które
można przykleić do każdej historii. Mogą wykorzystać wszystkie 3, ale nie
muszą.
Daj wszystkim chwilę na zastanowienie się, która historia była dla nich na tyle
interesująca, żeby spędzić z nią kolejną godzinę.
Daj czas na przyklejenie karteczek
Policz głosy. Jeśli jest remis, poproś o głos baristów.

Debriefing i dyskusja:
Podziękuj uczestnikom i uczestniczkom i powiedz, że w oparciu o ich wybór, zostanie przedstawiona wybrana historia. Powiedz, co się będzie działo dalej i poproś
baristów o stworzenie pomnika ( patrz poprzednie ćwiczenie z Modułu 4) w ustalonej
wcześniej przestrzeni.
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Nazwa: Obrazy
Temat: Teatr Obrazu
Wielkość Grupy: do 200 osób
Czas trwania: 45 minut
Opis:
To ćwiczenie wprowadzające do Modułu 4, aczkolwiek trzeba je przeprowadzić wcześniej, w Module 2. Uczestnicy i uczestniczki (Bariści) tworzą czytelny,
prowokacyjny obraz konkretnej sytuacji konfliktowej, jasno przekazujący fabułę kluczową dla dalszego rozwoju danej historii.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki stworzą obraz każdej sytuacji konfliktowej, z którą publiczność zetknie się w Module 3 (spotkanie z Historią) oraz Module 4
(w formie żywego pomnika).
2. Uczestnicy i uczestniczki będą w stanie empatyzować z innymi a także postawić się w sytuacji drugiej osoby po tym doświadczeniu.

•
•
•

Materiały:
Wydrukowane sytuacje konfliktowe ( z Modułu 2)
Formularz do opisu obrazu
Przybory do pisania

Przygotowanie:
1. ustaw krzesła w kręgu
Przebieg:
1. Przedstaw cel ćwiczenia i sposób wykorzystania go w Module 4.
2. Daj każdej osobie opis sytuacji konfliktu wraz z zadaniem: stwórz pomnik
z osób, który najlepiej przedstawi problem lub sytuację konfliktową z historii
i który będzie zrozumiały dla kogoś, kto tej historii nie zna.
a. Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 3- osobowe (najlepiej)
b. Daj czas na przedyskutowanie projektu żywych pomników
c. Zapytaj grupę, czy ma pomysł na to, jak stworzyć pomnik. Jeśli nie, zaproś
ich do zaimprowizowania go i pomóż w burzy mózgów. Uczestnicy mogą
“pożyczać” osoby z innych grup.
3. Uczestnicy i uczestniczki znowu są wszyscy razem. Podziel teraz grupę na
2 części. Pierwsza podgrupa stworzy swoje pomniki. Druga podgrupa ogląda
pomniki jak w galerii i daje feedback (przypisuje pomnik do historii/sytuacji
konfliktu, ocenia ukształtowanie, daje wskazówki do ulepszenia).
a. Jeśli któryś z pomników jest mało wyrazisty, przedyskutuj na forum, jak
można by go zmienić, by był czytelny.
b. Następnie grupy zamieniają się rolami.
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4. Rozdaj formularze do opisu obrazu.

Debriefing i dyskusja:
Powtórz cel ćwiczenia i zbadaj poziom zadowolenia każdej osoby w danej grupie tworzącej jeden pomnik. Możesz wykorzystać skalę 1-10 lub zrobić to podczas otwartej
dyskusji.

Tytuł Historii:

Sytuacja Konfliktu:

(Jakie pytania powinien wzbudzić w publiczności? Jakie uczucia?)
Główny zamysł:

1.
2.
3.

Mój pomnik:

Opis:

Rekwizyty:

Czego potrzebuję do uformowania go:

Imię Baristy:

57

Nazwa: Kształtowanie kluczowych momentów
Temat: Teatr Obrazu
Wielkość Grupy: do 200 osób
Czas trwania: 25 minut
Opis:
W ramach tego ćwiczenia, uczestnicy i uczestniczki budują (z siebie lub wykorzystując innych) żywy pomnik oparty na percepcji wybranej Historii. Na
końcu stworzony pomnik uchwyci konflikt oraz kluczowe wydarzenia, które
według grupy doprowadziły do przedstawionej sytuacji.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki wczuwają się w daną sytuację konfliktu oraz identyfikują jego kluczowe przyczyny.

•

Materiały:
brak

Przygotowanie:
1. Warto przygotować wcześniej kluczowe momenty , żeby w razie czego udzielić
wsparcia grupie.
2. Przygotuj zawczasu zasady tworzenia żywych pomników.
Przebieg:
1. Powiedz grupie, jaki jest cel tego ćwiczenia: wykorzystanie formy żywych pomników do zidentyfikowania i zaprezentowania konkretnych wydarzeń, które
doprowadziły do sytuacji konfliktu w danej historii.
2. W celu stworzenia i kształtowania pomników, uczestnicy mogą zaangażować
siebie samych oraz baristów
3. Wyjaśnij podstawowe zasady tworzenia żywych pomników i umieść w widocznym miejscu:
1. Żywy pomnik to zatrzymana reprezentacja sceny bądź sytuacji stworzona
przez jedną lub kilka osób wyrażona ustawieniem ciała.
2. W ostatecznej pozycji, osoby tworzące pomnik (rzeźbę) nie poruszają się
3. Żywe pomniki mogą być kształtowane przez uczestników i uczestniczki za
pomocą dotyku lub werbalnego opisu zmian pozycji. Osoby tworzące pomnik
podążają wtedy za wskazówkami. Pomniki mogą także kształtować się same.
4. Podczas budowania należy zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły, język ciała i ogólny przekaz rzeźby.
5. Można korzystać z rekwizytów.
6. Końcowy pomnik może być opisany lub zatytułowany.
7. Na koniec ćwiczenia osoby tworzące pomniki muszą wyjść z ról (np fizycznie
“strząsnąć” je z siebie).
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4. Poproś uczestników i uczestniczki, którzy poznali wybraną historię o rozpoczęcie tworzenia w jasno określonej przestrzeni (na lewo od pomnika sytuacji konfliktowej). Daj 10 minut na budowanie. Interweniuj tylko przy niskim
zaangażowaniu uczestników, podaj przygotowany wcześniej przykład kluczowych momentów.

Debriefing i dyskusja:
Daj każdej osobie/grupie, która kształtowała historię przestrzeń na:
1. opisanie, co się dzieje w pomniku
2. opowiedzenie, jak się czują, będąc częścią pomnika
3. opowiedzenie, co byłoby potrzebne w przedstawionym momencie, aby historia rozwinęła się w pozytywnym kierunku.
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Nazwa: Zmiana Przeszłości
Temat: Teatr Obrazu
Wielkość Grupy: do 200 osób
Czas trwania: 60 minut
Opis:
W ramach tego ćwiczenia uczestnicy i uczestniczki spróbują zainterweniować w treść jednej z Historii, zaprezentowaną w żywym pomniku. Uczestnicy
i uczestniczki będą odpowiadać w grupach na pytania:
1. Co dokładnie powinno było się wydarzyć w historii przed sytuacją konfliktu,
aby potoczyła się w pozytywnym kierunku?
2. Jak dalej rozwinęłaby się historia?
Ta refleksja grupowa poprowadzi do stworzenia jednej konkretnej sytuacji
ożywionej w formie żywego pomnika w kolejnym kroku.
Cele:
1. Uczestnicy i uczestniczki będa w stanie empatyzować z Historią, dzięki czemu
stworzą alternatywny rozwój wydarzeń, który wywrze pozytywny wpływ na
wybraną historię.

•

•

Materiały:
papier, markery, przybory do pisania
Przygotowanie:
ćwiczenie opiera się na poprzedniej części wykorzystującej budowanie pomników

Przebieg:
1. Wyjaśnij uczestnikom i uczestniczkom cel ćwiczenia: w małych grupach wprowadźcie jedną zmianę w gotowych żywych pomnikach (lub stwórzcie zupełnie
nowy pomnik), która miałaby najbardziej pozytywny wpływ na aktualną sytuację przedstawioną w Historii.
2. Upewnij się, że wszyscy rozumieją cel. Podziel grupę na mniejsze zespoły 10osobowe (czyli 5-10 zespołów). Każda grupa pracuje nad jedną uzgodnioną
zmianą.
a. Daj 10 minut na przedyskutowanie, jaka zmiana jest najwłaściwsza. Po 10
minutach poproś o zastanowienie się nad tym, jak pokazać alternatywną
przeszłość z wykorzystaniem żywego pomnika oraz przygotowanie wyjaśnienia dla innych osób, jak wprowadzona zmiana wpłynie na całą Historię.
b. Pomagaj grupom określić zmianę. Jeśli grupy się zagubią, wskaż na ostatnią część poprzedniego ćwiczenia i poproś o przypomnienie sobie, co zostało zdefiniowane jako “potrzeba.”
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3. Po 10 minutach sprawdź, czy pomniki są gotowe. Poproś grupy po kolei
o wprowadzanie ich propozycji zmiany w określonej przestrzeni. Podczas budowania, poproś każdą grupę o skomentowanie pomnika, uzasadnienie wyboru zmiany i opisanie, jaki wpływ będzie na miała na obraz sytuacji konfliktu.
4. Zapisz zmiany na flipcharcie, przy każdej narysuj skalę 1-10.
5. Poproś uczestników i uczestniczki o zajęcie miejsc. Zanim usiądą, poproś,
o zaznaczenie markerem na każdej skali, jak bardzo wydaje im się, że dana
zmiana wpłynie pozytywnie na bieg historii.

Debriefing i dyskusja:
Ze względu na to, że całe spotkanie dobiega końca, radzimy wybrać efektywne i proste zamknięcie, które pozwoli uczestnikom i uczestniczkom wyjść z ról a zarazem
poczuć moc podejmowania decyzji. Polecamy poniższy schemat:
1. Nazwanie faktu- co się stało, co się działo? Można ocenić moc zmiany w pojedynczych scenariuszach i podsumowując wyniki, odnieść do tego, jaki wpływ
miała obojętność społeczna na bieg wydarzeń podczas II Wojny Światowej
2. Nazwanie uczuć- jak się czujecie? W tym celu można wykorzystać szybką
si efektywną metodę: stwórz niewidzialną oś biegnącą przez salę, oznaczającą
skalę od -100 do 100 i poproś wszystkie osoby, aby stanęły w punkcie najbardziej oddającym ich samopoczucie (gdzie -100 to najgorsze a 100- najlepsze).
Daj przestrzeń tym osobom, które chcą się wypowiedzieć.
3. Kroki Działań- skorzystaj z kart (A4 pocięte na 3 części). Powiedz uczestnikom
i uczestniczkom, aby napisali 10 rzeczy, zainspirowanych dzisiejszym spotkaniem, które trzeba zacząć robić bądź nadal robić. Z tych 10 niech każda osoba
wybierze 5, a z pięciu 1. Ta jedna rzecz będzie wypowiedziana na głos. Zapisz
wszystkie odpowiedzi.
Zamknij całość Modułu mówiąc, że każdy człowiek może zrobić coś, aby innym żyło
się lepiej na świecie. Wnioski z naszego spotkania mogą być inspiracją dla nas wszystkich. “Dzisiaj się kończy, ale chcielibyśmy, żeby stało się początkiem nowych kroków
w waszym życiu.”
Zanim wszyscy wstaną i zaczną się rozchodzić, podziękuj za udział. Wywołaj burzę
oklasków. Nie dla siebie, ale dla Historii, dla Gości, dla tego, co się zadzieje w przyszłości. Jeśli masz ochotę, powtórz aplauz, aż będzie naprawdę gromki. To zamknie
całe spotkanie.
Ewaluacja z punktu widzenia organizatora
Petra była naprawdę zadowolona z rezultatów ostatniego Modułu, intensywnego
procesu edukacyjnego i pozyskanych nowych kontaktów. Niemniej, zdawała sobie
sprawę, że musi dokładnie ocenić cały proces, aby móc dalej pracować nie tylko z jej
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studentami i studentkami ale również z osobami, które tytułowano Historiami. Petra
skorzystała z “zupy ewaluacyjnej”, która wskazuje na to kiedy i co sprawdzać podczas
przebiegu dnia. Dzięki temu zaczęła pracę wcześniej, a w efekcie stworzyła jednostronicowy dokument, którego struktura odpowiadała na poniższe pytania.
1. Co o całym module powiedzą indywidualnie osoby uczestniczące? (NPS)
2. Jak uczestnicy i uczestniczki czują się w całym procesie?
3. Jakie efekty wywołał proces:
a. pozytywne
b. negatywne
c. neutralne
4. Jakie konkretne zmiany nastąpiły u uczestników i uczestniczek?
a. Wiedza:
b. Umiejętności / zdolności:
i.
osobiste:
ii.
cyfrowe:
iii.
inne:
c. Nastawienia:
5. Jak te zmiany wpłyną na życie codzienne osób uczestniczących?
6. Jakie momenty zadziwienia osoby uczestniczące zidentyfikowały jako kluczowe?
7. Co należy ulepszyć?
8. Co zadziałało świetnie? Dlaczego?
9. Kto chce nadal angażować się w te działania?
W oparciu o tę strukturę, Petra mogła ocenić nie tylko sukces całego wydarzenia,
ale efektywność własnego czasu i energii. Petra zobaczyła, że wydarzenie pomogło
zbudować społeczność, z którą może pracować w przyszłości i rozwijać cały koncept.
Była bardzo zadowolona, że zdecydowała się na cyfrowy zapis historii, to otworzyło
jej drzwi do powtarzania i multiplikowania owoców pracy uczestników i uczestniczek.
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