
Jak korzystac z kart opowiesci
Karty opowieści mają służyć do konstruowania opowieści o  tematyce wpisują-

cej się w problematykę edukacji globalnej. Mają ułatwić głębsze zrozumienie istoty 
i procesu zmiany zachodzącej w życiu danej jednostki i/lub danej społeczności – 
także w kontekście zachodzących procesów globalnych i tego jak decyzje podejmo-
wane przez daną osobę w jednym miejscu mają przełożenie na życie ludzi w innej 
części świata. Można każdorazowo korzystać ze wszystkich kart lub tylko z kilku 
wybranych. Każda opowieść powinna mieć jednak swój początek, rozwinięcie i za-
kończenie. Każda karta jest innym motywem opowieści. Jest ujęta w sposób metafo-
ryczny tak by była uniwersalna dla różnych historii. Dla przykładu:

Karta „strażnik progu”:

• może zostać wykorzystana do wplecenia w historię migracji motywu   
 polegającego na spotkaniu strażnika na przejściu granicznym;

• może również zostać wykorzystana w opowieści o zmianie społecznej, a strażnik  
 progu może symbolizować urzędnika administracji, od którego decyzji zależy  
 to czy będziemy mogli wybudować szpital, który umożliwi nam zwiększenie  
 dostępu do służby zdrowia w danym miejscu;

Przykładowe tematy opowieści w kontekście edukacji globalnej:

• historie migracji - mogą się różnić w zależności od przyczyny migracji (np.   
 polityczne, ekologiczne, ekonomiczne, kulturowe) np. rodzina Syryjczyków   
 ucieka przed działaniami zbrojnymi do Jordanii; Mongołowie całymi rodzinami  
 migrują do miast w związku z przedłużającymi się okresami surowej zimy;   
 młody Kenijczyk decyduje się na migrację ze wsi do miasta w poszukiwaniu   
 pracy; rodzina Nigeryjczyków - Muzułmanów ucieka przed represjami na tle  
 religijnym do sąsiedniego kraju;

• zmiana społeczna z uwagi na jakiś problem wynikający z niezaspokojenia jakichś  
 potrzeb (warto się tutaj odwołać do Celów Zrównoważonego Rozwoju i takich  
 potrzeb jak np. dostęp do wody, dostęp do warunków sanitarnych, dostęp do  
 ochrony zdrowia, dostęp do edukacji itp.);

• zmiana społeczna z uwagi na wprowadzenie jakiejś innowacji (warto się   
 tutaj  odwołać do Celów Zrównoważonego Rozwoju i wprowadzania zmian  
 zakładających ochronę środowiska lub zrównoważoną eksploatację zasobów,  

 takich jak np. wprowadzanie odnawialnych źródeł energii bądź też pozyskiwanie  
 energii słonecznej lub wodnej; wprowadzanie zrównoważonego rolnictwa   
 zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe lub zrównoważonego     
 użytkowania ekosystemów lądowych lub morskich; wprowadzanie    
 zrównoważonej produkcji czy planowania zielonych miast i osiedli ludzkich);

• współzależności globalne – mogą się różnić w zależności od charakteru   
 współzależności (ekonomiczne – łańcuch dostaw, ekologiczne – zmiany klimatu,  
 technologiczne – transport międzynarodowy);

Dla przykładu chcemy by grupa opowiedziała historię migracji rodziny z Syrii do 
Jordanii. Do ułożenia tej historii otrzymują następujące karty:

• bohater – bohaterem może być najstarszy syn w rodzinie, który opiekuje się  
 matką i trzema siostrami ponieważ ojciec walczy na froncie; Hassan, ma   
 kilkanaście lat, a odkąd zaczęły się działania zbrojne zajmuje się uprawą roli i  
 drobnym handlem by wyżywić całą rodzinę;

• wezwanie do wyprawy – pewnego dnia dochodzi do nalotu lotniczego na   
 wioskę, w której żyje rodzina (ok. 40 km od granicy z Jordanią), chłopiec za   
 namową matki, postanawia przedostać się z całą rodziną do obozu dla   
 uchodźców w sąsiedniej Jordanii, w której jest bezpiecznie;

• próba – już na samym początku ich wędrówki, pojawia się przeszkoda trudna  
 do pokonania; w sąsiedniej, oddalonej o 25 km wiosce, dowiadują się od   
 napotkanych po drodze innych uciekinierów, że cały teren wzdłuż granicy   
 syryjsko-jordańskiej jest gęsto zaminowany i przekroczenie jej stanowi ryzyko  
 utraty zdrowia i/lub życia; 

• pomocnik – rodzina spędza kilka dni w wiosce oddalonej o 15 km od granicy  
 zastanawiając się nad tym w jaki sposób pokonać przeszkodę; pewnego dnia  
 pojawia się w niej przedstawiciel organizacji humanitarnej, który oferuje pomoc  
 w dostaniu się do obozu dla uchodźców w Jordanii i przekroczenie granicy drogą  
 powietrzną – helikopterem, który należy do organizacji której jest pracownikiem;

• nagroda – Hassan wraz z całą rodziną wypełnia specjalne formularze   
 przyniesione przez przedstawiciela organizacji humanitarnej, po czym dostają  
 miejsca w helikopterze, który ich przewozi prosto do obozu dla uchodźców w  
 Jordanii; otrzymują miejsca w jednym z namiotów, przydział żywności i leków;  
 czują się bezpiecznie;

Opowiesc
Opowieść to historia zawierająca strukturę, jak i różne motywy. Ma ona również 

swojego bohatera. Tworząc opowieść pierwsza jej część powinna przedstawiać kon-
tekst, wprowadzać główny wątek całej historii. Najbardziej obszerna jej część po-
winna być pełna zaskakujących zwrotów będących pojawiającymi się szansami czy 
przeszkodami w misji czy zadaniu jakie bohater ma do wykonania lub zmianie jakiej 
chce dokonać w swoim życiu bądź w życiu swojej społeczności. Zakończenie opo-
wieści powinno być logiczną konsekwencją jej początku – dokonaniem zmiany czy 
rozwiązaniem problemu. Dobrze by zawierało puentę lub morał nadając całej opo-
wieści znaczenia wychowawczego czy edukacyjnego. 

Opowieści są połączeniem logiki i  porządku wyrażanego za pomocą struktu-
ry i używanych słów z przejawami kreatywności będących użyciem odpowiednich 
emocji i zaangażowaniem zmysłów. Obie półkule naszego mózgu są stymulowane 
i  zaangażowane pomagając nam zrozumieć dany problem czy zjawisko. Opowie-
ści są archetypami, które przekazują wartości, zwyczaje i kulturę narodów bawiąc, 
ucząc i zmuszając do myślenia (Owen, 2011, s. 25).

Twórcze i obrazowe myslenie
Karty opowieści są dobrym narzędziem do rozwijania umiejętności twórczego 

i obrazowego myślenia. Używanie ich sprzyja operacjom umysłowym, które wspo-
magają kreatywność (Biela, 2013, s. 31-32), czyli m.in.:

• rozumowanie indukcyjne czyli tworzenie analogii na podstawie podobnej   
 struktury określonych rzeczy;

• tworzenie metafor czyli obrazowych analogii;

• rozumowanie dedukcyjne czyli łączenie faktów i wyciąganie wniosków;

• tworzenie skojarzeń czyli kojarzenie ze sobą rzeczy czy pojęć poprzez   
 dokonywanie dość odległych asocjacji;

• transformowanie czyli tworzenie przekształceń tak by forma początkowa była  
 różna od tej końcowej;

Ilustracje znajdujące się na kartach opowieści sprzyjają z kolei rozwijaniu myślenia 
wizualnego czyli obrazowego. Dzięki nim łatwiej i lepiej rozumiemy procesy i zjawi-
ska, gdyż użycie symboli i metafor sprzyja uchwyceniu sensu. 



Czemu warto korzystac z metody  
storytellingu w edukacji globalnej

Storytelling to tworzenie opowieści. Istnieje jednak różnica między mówieniem, 
a opowiadaniem. To pierwsze powoduje że aktywne są głównie dwa obszary mó-
zgu odpowiedzialne za rozumienie języka. Gdy słyszymy dobrą historię, to wówczas 
zaczynamy jej doświadczać, także ośrodkiem odpowiedzialnym za ruch (Tkaczyk, 
2020, s. 14). Opowiadanie jest umiejętnością tworzenia nierzeczywistych światów. 

Paweł Tkaczyk, w swojej książce „Narratologia” oprócz koncepcji monomitu Jo-
sepha Campbella, proponuje także schemat bajki, jako odpowiedniej do tworzenia 
opowieści. Na podstawie wydanej w Polsce w 1989 roku książki, pt. „Rytuał i narra-
cja” przedstawia sześć elementów każdej bajki. Według niego, są to: podmiot czyli 
bohater bajki, przedmiot czyli cel dla którego jest ona opowiadana, przeciwnik czyli 
trudność pojawiająca się w bajce, pomocnik czyli ktoś służący bohaterowi dodat-
kową pomocą, darczyńca czyli postać która wysyła bohatera w  podróż i  daje mu 
magiczną moc, a także obdarowany czyli osoba która otrzymuje jakąś magiczną moc 
– może to być bohater lub inna postać występująca w bajce (Tkaczyk, 2020, s. 77). 
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Karty opowieści to zestaw 8 kart zawierających motywy występujące w różnych 
opowieściach bez względu na okres ich powstawania czy kulturę, w której powsta-
wały. Każdy z motywów jest opisany poprzez równoważniki zdań stanowiące ich 
synonimiczne konotacje, jak i jest zilustrowany, co ma ułatwić jego zrozumienie. 
Można tworzyć opowieści zawierające wszystkie zaproponowane motywy, jak i kilka 
wybranych.

Karty przedstawiają motywy opowieści w sposób metaforyczny, gdyż metafory są 
skutecznymi narzędziami kształtowania percepcji i doświadczenia. „Metafora po-
zwala uzewnętrznić myślenie abstrakcyjne i tłumaczyć je na dotykalne, oparte na 
zmysłach wyobrażenia” (Owen, 2011, s. 24-25). Warto jednak podkreślić, że metafory 
nie są jedynie domeną poetów i pisarzy. Posługujemy się nimi w codziennym życiu, 
na olbrzymia skalę, choć większość z nich przychodzi nam na myśl naturalnie. 

Koncepcja monomitu
Joseph Campbell to amerykański antropolog i religioznawca, specjalista w dzie-

dzinie mitologii porównawczej, który w opublikowanej w 1949 roku książce pt. „Bo-
hater o tysiącu twarzy”, przedstawił koncepcję monomitu. Jak zauważa, historia ar-
chetypowego bohatera jest pewnym ciągiem zdarzeń, powszechnie pojawiającym 
się w mitologiach świata (Burszta, 2013, s. XIII). Jest to uniwersalna opowieść zawie-
rająca podobne zdarzenia takie jak pomoc sił nadprzyrodzonych czy próby wtajem-
niczenia, bez względu na kulturę. Warto jednak zaznaczyć, że niewiele mitów zawie-
ra wszystkie fazy wędrówki bohatera. Kolejność ich występowania w opowieści też 
bywa różna (Burszta, 2013, s. XIV). To co je jednak łączy to pewna struktura, jak pisze 
Wojciech Burszta we wstępie do książki Campbella, „logika jest tutaj następująca 
– wyjście z orbis interior, wyprawa przez pełen niespodzianek orbis exterior i po 
zdobyciu tegoż, bezpieczny powrót w pierwotne, oswojone realia” (Burszta, 2013, s. 
XIII). 

Koncepcja monomitu jest świetnym narzędziem edukacji globalnej ponieważ od-
nosi się do opowieści z całego świata, w tym m.in. z regionu Bliskiego Wschodu czy 
z Azji Południowej. Została upowszechniona za sprawą cyklu telewizyjnych rozmów 
Billa Moyersa z Josephem Campbellem, które były emitowane w amerykańskiej te-
lewizji. Antropolog opowiada w nim, iż bohater lub bohaterka to postać, która po-
święciła się dla sprawy. Jego lub jej celem jest ocalenie ludzi lub obrona jakiejś idei. 

„Legendarny bohater to zazwyczaj człowiek, który coś zakłada, coś początkuje – 
nową epokę, nową religię, nowe miasto, nowy sposób życia” (Campbell, 2019, s. 156). 
Na swojej drodze napotyka on jednak wiele przeszkód i  poddawany jest próbom, 
które mają w  istocie uczynić z niego prawdziwego bohatera. Campbell podkreśla, 
że „wszystkie te najrozmaitsze mitologie mówią nam o  jednym i tym samym, naj-
ważniejszym poszukiwaniu. Opuszczasz świat, w którym żyjesz, i odchodzisz – za-
głębiasz się w jakąś otchłań albo wędrujesz gdzieś daleko albo wspinasz się gdzieś 
wysoko. Tam odnajdujesz coś, czego w  twoim mniemaniu brakowało światu, jaki 
przedtem zamieszkiwałeś” (Campbell, 2019, s. 149).


