
NARRACJA AUDIOWIZUALNA jest jednym z modułów programu szkoleniowego w
zakresie (audio)wizualnej narracji i komunikacji, opracowanego w ramach projektu
Com ON - Uwolnij swój potencjał w zakresie (audio)wizualnej komunikacji.
 
Zaprojektowany, aby odpowiedzieć na potrzeby uczących się dorosłych i zaoferować
im motywujące środowisko nauki, program opiera się na czterech głównych
dziedzinach: cyfrowa narracja, tworzenie wideo, tworzenie obrazów i ilustracji.
 
Więcej informacji na temat projektu Com ON i wszystkich modułów można znaleźć
pod adresem - www.comon-project.eu
 
Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

 
** Projekt ten został s�nansowany przy wsparciu �nansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja

odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 

Wprowadzenie

Narracja audiowizualna

http://www.comon-project.eu/


Elementy języka (audio)wizualnego

Quiz nr 1

Opowiadanie bez słów

Quiz nr 2

Opowiadanie historii (audio)wizualnej: doświadczenia w trybie online i of�ine

Quiz nr 3



Opis treści

Moduł 'Narracja Audiowizualna' podzielony jest na 3 główne sekcje:

- elementy (audio)wizualne

- opowiadanie historii bez słów

- opowiadanie historii (audio)wizualnej:  w trybie online i o�ine

Lekcja 1 z 7

Wprowadzenie



W tym module dowiesz się, w jaki sposób wiadomości/opowieści mogą być budowane i

wyrażane poprzez media cyfrowe. Pomysł polega na podniesieniu świadomości na temat tego,

w jaki sposób język audiowizualny kształtuje te komunikaty i ilustruje je za pomocą

przykładów wideo, obrazów i ilustrowanych historii (nakreślających dobrze znane lub twórcze

przykłady).

Cele nauczania
Kiedy ukończysz ten moduł, będziesz w stanie:

Wcielasz w życie komunikację audiowizualną w prawdziwych

sytuacjach życiowych, kiedy na przykład, tworzysz pocztówkę

z gratulacjami, przekazujesz przepis przyjacielowi,

nagrywasz świąteczny �lm wideo, tworzysz infogra�ę do

swojego CV itp.

rozumieć co to jest element (audio)wizualny –



opowiedzieć historię online –



Czas trwania tego modułu jest szacowany na 2 godziny.

Obejmuje on nawigację po wszystkich treściach, realizację proponowanych działań i quizy dla

każdej sekcji.

Oprócz tego minimum, możesz spędzić tyle czasu, ile chcesz, badając każdy z przykładów i

pomysłów przedstawionych w module.

Pamiętaj: praktyka pomoże ci poprawić twoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie

ilustracji.

przeanalizować studia przypadku dotyczące opowiadania historii w formie

cyfrowej
–



Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Aby zapoznać się z kopią niniejszej licencji, odwiedź stronę 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Termin "audiowizualny" jest

terminem ogólnym, który odnosi się

do form komunikacji łączących dźwięk

i obraz, jak również do produktów

Ten termin wykorzystuje się ją również w

odniesieniu do technologii stosowanej do

nagrywania, obróbki i wyświetlania

zsynchronizowanego dźwięku i obrazu, a nawet do
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Elementy języka (audio)wizualnego

Elementy języka (audio)wizualnego

Co oznacza “audiowizualny”?



wytwarzanych przez te formy

komunikacji.

języka używanego do generowania znaczeń poprzez

łączenie obrazów i dźwięku.

Fotogra�a to sztuka, zastosowanie i praktyka tworzenia trwałych obrazów poprzez
rejestrowanie światła lub innego promieniowania elektromagnetycznego, albo elektronicznie za
pomocą czujnika obrazu, albo chemicznie za pomocą materiału światłoczułego, takiego jak �lm
fotogra�czny.

Główne elementy audiowizualne to:

F O T O G R A F I A I L UST R A C JA G R A F I K A

F O T O G R A F I A I L UST R A C JA G R A F I K A



Ilustracja jest dekoracją, interpretacją lub wizualnym wyjaśnieniem tekstu, koncepcji lub
procesu, przeznaczoną do integracji w publikowanych mediach, takich jak plakaty, ulotki,
czasopisma, książki, materiały dydaktyczne, animacje, gry wideo i �lmy. Ilustracja oznacza
również podanie przykładu - w formie pisemnej lub obrazkowej.
 

Gra�ka to obrazy wizualne lub projekty na powierzchni - takie jak ściana, płótno, ekran, papier
lub kamień - w celu informowania, ilustrowania lub zapewnienia rozrywki.
 
We współczesnym użytkowaniu obejmuje ona obrazowe przedstawienie danych - jak w
projektowaniu i produkcji wspomaganej komputerowo - w składach i gra�ce, a także w
oprogramowaniu edukacyjnym i rozrywkowym.

F O T O G R A F I A I L UST R A C JA G R A F I K A





Możesz użyć elementów audiowizualnych, aby stworzyć
narrację, czyli swoją historię.

Aby to zrobić, należy wykonać kilka głównych kroków



Poszukiwanie, poznawanie, uczenie się

Zbadaj temat(y) związany(e) z Twoją narracją, w razie potrzeby skorzystaj z zasobów

naukowych lub innych powszechnie dostępnych materiałów.

Krok 1



Schemat, StoryBoard, Plan

Storyboarding to pierwszy krok w kierunku zrozumienia dźwięku i obrazu. Jest to plan

lub schemat, który pomoże w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru

obrazu, wideo i dźwięku. Proste storyboardy będą miały jedynie miejsce na

obrazy/wideo i scenariusz.

Krok 2



Gromadź, twórz, mody�kuj

Zbieraj/indeksuj swoje multimedia w folderze do przechowywania zasobów

związanych z twoimi narracjami (np. obrazy, mapy, dokumenty) i śledź zasoby

internetowe w trakcie poszukiwań, w celu łatwego przywołania, gdy przyjdzie czas na

skonstruowanie twojej opowieści.

 

Twórz gra�ki, �lmy wideo, fotogra�e - w zależności od potrzeb - do wykorzystania z

Twoją opowieścią.

 

Mody�kuj elementy (jeśli jest to dozwolone), aby pasowały do Twojej narracji.

Krok 3





Stwórz swoją historię

Krok 4



Publikuj i udostępniaj

Krok 5



KO NT Y NU A C J A

Dobrze skonstruowana narracja lub linia czasu pozwala nam dostrzec prawidłowości i

powiązania, które mają znaczenie dla elementów audiowizualnych i mogą pomóc czytelnikom

w zgłębianiu tematu w czasie i przestrzeni.

Jeśli twoja narracja jest kontynuowana, budujesz linię czasu.

Stwórz przejrzystą narrację –



Najbardziej efektywne są te ramy czasowe, które zapewniają dobrze skonstruowaną narrację.
 
Choć przedstawione w formie wizualnej, ramy czasowe są bardzo podobne do każdej pracy
badawczej lub opowieści.
 
Najlepiej spełniają swoje zadanie, gdy mają dobrą strukturę a kolejność argumentacji ma sens.

Włączenie szeregu mediów –

Obrazy to tylko jeden ze sposobów wzbogacania tekstu. Wykresy, mapy, dokumenty źródłowe,
linki do innych źródeł oraz �lmy wideo mogą dać Twojemu projektowi bardziej solidne
odczucia i zapewnić czytelnikowi dalsze możliwości poznania tematu.

Odnośniki do zewnętrznych źródeł –

Ramy czasowe pozwalają na przedstawienie szerokiego zakresu informacji.
 
Jeśli istnieją wiarygodne źródła (np. strony internetowe, artykuły w czasopismach), które
dotyczą danego tematu, należy rozważyć możliwość umieszczenia linku bezpośrednio do nich.



Zobacz kilka przykładów cyfrowych narracji:

https://visual-narrative.com/

ĆW I C ZE NI E

https://visual-narrative.com/


ĆWICZENIE

Teraz pomyśl o stworzeniu narracji o sobie.

Najpierw zde�niuj plan w celu przygotowania narracji, zebrania zasobów, stworzenia

opowieści.

Następnie, możesz opublikować i udostępnić.



Czy zrozumiałeś kluczowe pojęcia, jesteś gotowy do testu?

Zaczynamy!
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Pytanie

01/03

Termin "audiowizualny" jest terminem ogólnym, który może odnosić się do

form komunikacji łączących dźwięk i obraz, jak również do produktów

wytwarzanych przez te formy komunikacji.

Prawda

Fałsz



Pytanie

02/03

Dopasuj prawidłowo

Fotogra�a

Gra�ka

Ilustracja

... jest to sztuka, zastosowanie i
praktyka tworzenia trwałych obrazów
poprzez nagrywanie

...są to obrazy wizualne lub projekty
na powierzchni - takie jak ściana,
płótno, ekran...

... jest dekoracją, interpretacją lub
wizualnym wyjaśnieniem tekstu,
koncepcji



p j



Pytanie

03/03

Jakie są kroki do przygotowania cyfrowych narracji?

Krok pierwszy: poszukiwanie, poznawanie, uczenie się 

Krok drugi: Schemat/StoryBoard/Plan 

Część trzecia: Gromadź, twórz, mody�kuj 

Część czwarta: Stwórz swoją opowieść. 

Część piąta: Publikuj i udostępniaj

Krok pierwszy: Zarys/StoryBoard/Plan 

Krok drugi: Poszukiwanie, poznawanie, uczenie się 

Krok trzeci: Gromadzenie, tworzenie, mody�kowanie 

Krok czwarty: Stwórz swoją opowieść 

Krok piąty: Publikuj i udostępniaj

 



Krok pierwszy: Stwórz swoją opowieść. 

Krok drugi: Poszukiwania, poznanie 

Krok trzeci: Gromadzenie, tworzenie, mody�kowanie 

Krok czwarty: Uczenie się/Schemat/StoryBoard/Plan 

Krok piąty: Publikuj i udostępniaj
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Opowiadanie bez słów

Opowiadanie bez słów

Technologia audiowizualna

Technologia audiowizualna to ogólne pojęcie dla procesu

tworzenia zbioru operacji, metod i technik opartych na



Opowiadanie historii to sztuka opowiadania dobrych opowieści zgodnie z osią czasu.

Historia może być opowiedziana za pomocą fotogra�i, ilustracji lub wideo i może być

wzbogacona o gra�kę, muzykę, głos lub inny rodzaj dźwięku.

Opowiadanie historii to sztuka narracji poprzez angażowanie ludzi. Ale nie jest to tak proste

jak to brzmi, technika ta jest uważana za przełomową w świecie reklamy i marketingu, a wiele

�rm ją stosuje z sukcesem.

zasobach wideo i prowadzących do zdobycia kwali�kacji.

Technologia ta opiera się na wykorzystaniu dźwiękowych i

wizualnych kanałów przekazu informacji. Pozwala ona

zorganizować odbiór w sposób jak najbardziej wartościowy.



Możliwe jest zidenty�kowanie trzech branż, w których
stosuje się opowiadanie historii: kino, Internet i telewizja.  

Opowiadanie historii jest używane w kinie

Opowiadanie historii jest również stosowane w przypadku produktów internetowych.
 

K I N O PR O DUK T Y  W I N T E R N E C I E T E L E WI Z JA

K I N O PR O DUK T Y  W I N T E R N E C I E T E L E WI Z JA



Opowiadanie historii jest także wykorzystywane w produkcji telewizyjnej.

K I N O PR O DUK T Y  W I N T E R N E C I E T E L E WI Z JA



KO NT Y NU A C J A

Można tego dokonać poprzez pokazanie uczuć,

tworzenie emocjonujących scenariuszy, retrospekcji lub

Dopóki są one związane z historią i

językiem, publiczność lepiej

Tworzenie dobrej historii

Historia musi być związana ze strategią i charakterystyką �rmy lub

osoby, tak aby Twój widz dostrzegł autentyczność i identy�kował się z

Twoją marką lub przekazem.



poprzez wybrany punkt widzenia. zrozumie główną ideę.

Aby opowiedzieć dobrą historię, nie musisz być jak George Lucas ze swoją sagą Gwiezdnych

Wojen.

Drobne historie z życia codziennego ludzi mogą być przetworzone i opowiedziane w taki

sposób, że każdy może się z nimi identy�kować i być przez nie poruszony.

Na przykład w przypadku przedsiębiorstw, im ściślejszy związek klienta z historią produktu,

tym większe będzie jego zaangażowanie w markę i oczywiście we wszystko, co reprezentuje.

Spójrz na przykład opowiadania historii o Kit Kat:



Product History: Kit Kat Chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=Z_OwJAfP3XA


Jest dowiedzione, że suspens sprawia, że widz jest bardziej zaangażowany w

historię.

Dzieje się tak dlatego, że gdy widz nie ma pojęcia o końcu historii, pozostanie zaangażowany,

dopóki nie dowie się, jak ona się kończy.

W ten sposób, budując swoje historie, staraj się zachować suspens do końca, tak, że

końcowy wynik historii jest nieoczekiwany od kiedy zaczyna być opowiadany.

KO NT Y NU A C J A



Opowiadanie bez słów - Obszary zastosowania

Spójrz na te przykłady opowiadania historii za pomocą technik audiowizualnych.



Foto dziennikarstwo

Foto dziennikarstwo jest szczególną formą dziennikarstwa (zbieranie, redagowanie i

prezentowanie materiałów informacyjnych do publikacji lub emisji), które

wykorzystuje obrazy w celu opowiedzenia nowej historii.

Zazwyczaj rozumie się, że termin ten odnosi się tylko do obrazów nieruchomych, ale w

niektórych przypadkach termin ten odnosi się również do obrazu wideo używanego w

dziennikarstwie radiowo-telewizyjnym.

Zobacz więcej przykładów:

http://www.topdesignmag.com/great-examples-of-photojournalism/

Area 1

http://www.topdesignmag.com/great-examples-of-photojournalism/


Produkty oznaczone

W tym obszarze bardzo ważne jest również wykorzystanie cyfrowego opowiadania

historii jako rozwiązania do komunikowania się na temat oznaczonych produktów.

Zobacz inne przykłady:

https://uk.intimissimi.com

Area 2

https://uk.intimissimi.com/


Marketing Turystyczny

Opowiadanie o miejscach jest uznawane za narzędzie zwiększające reputację

regionów, które konkurują o turystykę i rozwój gospodarczy w epoce cyfrowej.

Sposób, w jaki samorządy lokalne i organizacje kulturalne rozumieją i zachęcają do

opowiadania historii o miejscach ("opowiadanie historii o miejscach") może mieć

znaczący wpływ na sukces regionu konkurującego o turystykę.

Opowiadanie historii o miejscach umożliwia lokalnym interesariuszom opowiadanie

własnych historii o ich ukochanych miejscach.

Samorządy lokalne i organizacje kulturalne mogą wykorzystać je do zachęcania i

zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w wielopoziomowy proces poprawy

marketingu i komunikacji regionalnego systemu usług w erze cyfrowej.

Zobacz inne przykłady:

https://www.thinkdigital.travel/opinion/shaping-the-destination-brand-through-

video-storytelling/

Area 3

https://www.thinkdigital.travel/opinion/shaping-the-destination-brand-through-video-storytelling/


 



Edukacja

Opowiadanie historii jest narzędziem, które można wykorzystać do zbadania

przeszłości, zachęcając jednocześnie do pozytywnych zachowań i działań w przyszłości.

Słuchając opowieści, słuchacz wkracza w nowy świat, w uzgodnionym miejscu i czasie,

wyrusza w podróż dostarczaną wyimaginowanymi zapachami, dźwiękami i emocjami.

Zobacz inne przykłady:

https://www.youtube.com/watch?v=VLVqFoG-nt4

Area 4

https://www.youtube.com/watch?v=VLVqFoG-nt4


Języki obce

Opowiadanie historii jest bardzo ważne w nauczaniu języków obcych.

Zasoby wideo pozwalają na pokazanie przedmiotu studiów - języka obcego - w

realnych warunkach. Wideo pozwala pokazać nie tylko język, ale całe środowisko, w

którym istnieje, w tym aspekty kulturowe, społeczne, etniczne i wiele innych.

Zobacz kilka przykładów:

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quick�x/

Area 5

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/


KO NT Y NU A C J A

A co z efektami dźwiękowymi?



Dzięki efektom dźwiękowym, możesz

zaangażować swoich widzów w swoją

historię, a także wzmocnić siłę

przekazu.

W końcu to efekty dźwiękowe są odpowiedzialne za

wprowadzenie poczucia rzeczywistości do produkcji

audiowizualnych, pomagając widzowi zanurzyć się w

historii.

Jedną z największych zalet efektów dźwiękowych jest to, że sprawiają, że historia brzmi

bardziej realistycznie, a także pomagają promować większe zaangażowanie

publiczności. Dostosowując dźwięk, jesteśmy w stanie wzbudzić pewne emocje na widowni.

Zarówno w przejściach między scenami, w animacji Nie mówimy tu o



opowiadającej pewien fragment historii, jak i w różnych

aplikacjach, zastosowanie efektów specjalnych zachęci widza

do wyobrażenia sobie opowiedzianych wydarzeń poprzez

odniesienia do rzeczywistości, co ułatwi zrozumienie treści.

kosztownych efektach,

które wymagają dużo pracy.

Obecnie istnieje kilka

programów do edycji, które

pomagają w produkcji

efektów specjalnych do

�lmów, w tym aplikacji

mobilnych.

KO NT Y NU A C J A

Darmowe efekty dźwiękowe dla Twoich kreacji znajdziesz

https://www.free-sounds.net/special-sound-e�ects.htm 

Kilka kluczowych aspektów, które należy sprawdzić podczas

tworzenia opowieści audiowizualnych



Przypisanie: każdy obraz, �lm i inny element medialny jest oznaczony.
                                                                                                                                                 
Odsyłacze: każdy obraz, �lm i inne elementy multimedialne zawierają podpisy. 
 
Etykieta: Etykieta dokładnie wskazuje kto jest autorem narracji.

SPÓ JN OŚĆ  I N T E L E K T UA L N A T R E ŚĆ



Podtytuł: podtytuł jest zwięzły (tylko kilka słów) i wzmacnia/wyjaśnia tytuł narracji. 
 
Wizualizacje danych: selektywne wykorzystanie wizualizacji danych może sprawić, że złożone
zestawy danych staną się dostępne. 
 
Mapy: zidenty�kuj lokalizację (lokalizacje) związaną(-e) z Twoim tematem, aby przedstawić
kontekst.

SPÓ JN OŚĆ  I N T E L E K T UA L N A T R E ŚĆ

Opowiadanie historii- lista kontrolna



ĆW I C ZE NI E

Tekst jest prezentowany w sposób atrakcyjny wizualnie i zachęcający czytelnika

do angażowania się i ciągłego czytania całej narracji.

Przerwy, karty i podwójne karty są wykorzystywane do tworzenia "przepływu"/

ciągłości i zapewnienia czytelnikowi dynamicznych wrażeń z czytania.

Elementy medialne są wybierane, ponieważ pomagają czytelnikowi lepiej

zrozumieć temat - a NIE są po prostu wizualnym odwróceniem uwagi od narracji

Źródła są cytowane, a sekcja przytoczonych źródeł znajduje się na dole narracji



ĆWICZENIE

Teraz twoja kolej, aby zilustrować niektóre obszary zastosowań opowiadania historii.

Przeglądaj Internet, aby znaleźć co najmniej jeden przykład dla każdego z obszarów

wymienionych w tej sekcji



Czas sprawdzić, ile się nauczyłeś, powodzenia!
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Pytanie

01/03

Opowiadanie historii stymuluje wykorzystanie wyobraźni

Prawda

Fałsz



Pytanie

02/03

Który z poniższych elementów jest zaletą opowiadania historii?

Opowiadanie historii ma miejsce gdy jedna osoba drugiej coś opowiada.

Opowiadanie wymaga szczególnego wyposażenia

Opowiadanie historii zachęca do podejmowania poszukiwań.

Wszystkie poniższe elementy to zalety opowiadania historii.



Pytanie

03/03

Opowiadanie o miejscach jest uznawane za narzędzie zwiększające reputację

regionów

Prawda

Fałsz



W tym dziale zebraliśmy kilka przykładów opowiadania historii, nie tylko po to, by lepiej

zrozumieć znaczenie, ale także po to, by zainspirować Cię do stworzenia własnego

Należy pamiętać, że sprawy, na które zwróciliśmy tu uwagę, rozpoczęły się w 2011 roku, co może

nie wydawać się tak aktualne. Jednak pomimo tej daty, termin ten nabrał dopiero niedawno

kształtu i zyskał na znaczeniu, ponieważ ludzie lepiej rozumieją technikę oraz jak jej używać,

aby wzmocnić swoje strategie.
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Opowiadanie historii (audio)wizualnej: doświadczenia
w trybie online i of�ine

Opowiadanie historii (audio)wizualnej: doświadczenia w trybie

online i of�ine



KO NT Y NU A C J A

Opowiadanie historii to najskuteczniejszy sposób
wprowadzania pomysłów w życie

Robert McKee

Teraz spójrz na te sześć wspaniałych przykładów narracji, które

pozostały w historii!





Prawdziwe piękno - Dove

Dziś marka jest już znana z tego typu treści. Od czasu do czasu mamy kolejną urzekającą

kampanię, która zachęca kobiety do wzmocnienia swojej pozycji, do postrzegania siebie jako

posiadaczy piękna i siły. Ale kto zobaczy treści produkowane dziś przez Dove'a, może

zapomniał, że wszystko zaczęło się w 2013 roku.

 

W kampanii Real Beauty marka zaprosiła kobiety do przedstawienia siebie na dwa sposoby:

pierwszy z punktu widzenia własnego, a drugi z punktu widzenia siebie nawzajem. I wtedy,

gdy widzimy zmianę: w oczach innych, większość wad, na które wskazują, nie istnieje.

KO NT Y NU A C J A

Dove Real Beauty Sketches | You’re more beautiful than you think …

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE


Język angielski w CCAA - CCAA

Wideo jest w zasadzie kontynuacją kampanii CCAA. Śledzimy w nim losy dwóch bohaterów,

którzy znajdują wyzwania i nie mogą się z nich wydostać z powodu niepokoju, który

odczuwają, kiedy przychodzi do testowania języka angielskiego. Kampania rozpoczęła się w

połowie 2012 roku i w jej skład weszły gwiazdy: Megan Fox, Mike Tyson i Bruce Willis.

Reklamy były krótkie, ale prosty przekaz z odrobiną humoru sprawił, że �lmy wywarły

ogromny wpływ. Dlatego jest to jeden z przykładów opowiadania historii, których nie można

było pominąć na liście!



CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c
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CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c


Każda Forma Miłości – O Boticário

Od czasu do czasu O Boticário inwestuje w bardziej rozbudowane reklamy, z naciskiem na

ludzi. Efektem tego są treści takie jak kampania, która jako ścieżkę dźwiękową miała słynną

piosenkę Lulu Santos,Toda Forma de Amor.
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Dia dos Namorados O Boticário

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI


Walcz Jak Dziewczyna - Always

Lista przykładów opowiadania historii bez kampanii Walcz Jak Dziewczyna (Co to znaczy:

Robić Coś Jak Dziewczyna?) nie byłaby kompletną listą. Rozpoczęta w 2014 roku reklama

przedstawia mężczyzn, kobiety, dziewczyny i chłopców w każdym wieku.

Reżyser prosi ich o wykonanie kilku rzeczy. W czasie próśb reżyser nakazuje uczestnikom

robić takie rzeczy jak walka, bieganie i uprawianie sportu jak dziewczyny, a odpowiedź na to

pytanie jest niewiarygodna.

Praca ma na celu zakwestionowanie powodu

używania terminu "jak dziewczyna" jako czegoś

pejoratywnego. Od momentu premiery do dziś

wideo jest wciąż używane do prowokowania

re�eksji, a ponieważ stało się wirusowe, z

Och, fajnie jest powiedzieć, że nawet

trzy lata po wyprodukowaniu, �lm

nadal krąży w Internecie. W tym roku

zyskał jeszcze większe znaczenie,

ponieważ jest to kwestia, która jest



pewnością zmusiło wielu ludzi do

zakwestionowania użycia tego wyrażenia.

coraz częściej omawiana w Internecie:

równość płci.

Jeśli jeszcze nie obejrzałeś �lmu, to jest to twój czas. Tutaj

zobaczysz jeden z najwspanialszych przykładów opowiadania

historii jako lekcję na całe życie. Na co czekasz?

KO NT Y NU A C J A

Dramatyczna niespodzianka na cichym placu - TNT 

Always #LikeAGirl

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs


Czasami mieszanie rzeczywistości i �kcji to dobra kombinacja! Poprzez wyznaczenie granic

między nimi, również między Internetem a o�ine, jest strategią, która ułatwia zaangażowanie

publiczności.

TNT rozpoczął kampanię mającą na celu opublikowanie nowego kanału telewizyjnego w Belgii.

Nie znasz kampanii? Obejrzyj ją teraz. Jest to jeden z najlepszych przykładów opowiadania

historii, którego nie może zabraknąć w Twojej podróży wiedzy i inspiracji techniką

'storytelling'.

 

A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE

https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw


KO NT Y NU A C J A

W końcu to jest rezultat, którego wszyscy szukamy po opublikowaniu materiału, prawda?

Teraz przed nami jeszcze większa misja. Nauczmy się, jak wcielać te przykłady opowiadania

historii w życie!

Lekcja jest taka, że dobrze opowiedziana historia pobudza wyobraźnię,

emocje i może przynieść niesamowite rezultaty dla marek. Spójrz, ile

czasu minęło od tych przykładów i są one wciąż w naszej pamięci…



Wspomniane przykłady opowiadania historii są tak wciągające, że jeden szczegół mógł

pozostać niezauważony - wszystkie mają pewien określony schemat.

Nawet przy różnicach w oglądalności, czasie, celu kampanii, powyższe historie mają wspólną

strukturę: logikę opowiadania historii.



Podróż bohatera - klasyczna struktura opowiadania historii

Koncepcja budowy tej techniki przedstawiona jest w czterech krokach



Początek historii

Pierwszy punkt powinien wprowadzić początek historii. Oznacza to przedstawienie

postaci i ich własnych historii, kontekstu, w który się angażują, a także uświadomienie

sobie, jakie motywacje i wydarzenia zmienią ich podróż.

We wstępie przedstawisz swoją postać i kluczowe jest, aby już teraz stworzyć

połączenie z widzem, tak aby zainteresował się Twoją historią.

Wskazówką na dobry początek jest: zde�niuj swojego bohatera i poznaj bardzo dobrze

publiczność, która cię wysłucha, abyś zyskał trochę empatii.

Krok 1



Wyzwania

Drugi punkt przedstawia wyzwania, przed którymi stają bohaterowie i które

motywują ich do przemiany swojej podróży. Poszukaj nowej wiedzy i narzędzi w celu

zmierzenia się z problemami i przezwyciężenia ich.

To właśnie poprzez sposób, w jaki przedstawiasz problem, rozbudzisz

zainteresowanie swojej publiczności.

Idealnie, gdy odbiorcy identy�kują się z problemem, ale wiedzą również, że po drodze

mogą napotkać na wyzwania.

Krok 2



Przezwyciężanie problemów

W swojej podróży, nasz bohater stojący przed różnymi wyzwaniami, będzie

sprawdzony w celu udowodnienia swoich możliwości. Przezwyciężenie problemu(ów)

jest kluczową częścią historii. Jak może to zrobić?

Im bardziej pomysłowy i innowacyjny jest sposób stawiania czoła wyzwaniom i ich

rozwiązywania, tym bardziej interesujący będzie dla odbiorców. Zaskocz ich swoim

podejściem!

 

Krok 3



Powrót

Po podjęciu wyzwań i rozwiązaniu problemów bohaterowie wracają do punktu wyjścia.

Jednak tym razem z nowymi umiejętnościami i wiedzą (swoją, otoczenia czy dzięki

nowym narzędziom).

To moment, gdy przy rozwiązywaniu problemu, nastąpiła zmiana w życiu "bohatera".

Tu kończy się podróż, a historia się zamyka.

Krok 4



A C T I V I T Y

Czy udaje ci się wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?

Pamiętaj: praktyka jest kluczem do sukcesu!



ACTIVITY

Search on the web other examples of storytelling based campaings and select the one you like

the most.

Share it on social networks!



Zobaczmy, ile się nauczyłeś!
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Quiz nr 3



Pytanie

01/03

Część wspólna opowiadanych historii to w większości przypadków

wzorzec

bohater

kontekst



Pytanie

02/03

Zgadnij, jakie są poprawne terminy, które wypełniają luki w tym zdaniu: Dobrze

opowiedziana historia porusza.................., ...................... i może przynieść

niesamowite rezultaty.

wyobraźnia

emocje

cierpliwość

mózg





Pytanie

03/03

Klasyczna struktura opowiadania historii nosi nazwę

Wyzwanie bohatera

Podróż bohatera

Życie bohatera


