Волинський відокремлений підрозділ

МЕТОД STORYTELLING
історії успіху громади як частина
комунікаційного плану та стратегічного
розвитку

Розповідання історій — це соціально-культурна
активність, коли людина ділиться історією
з іншими людьми, іноді використовуючи
імпровізацію, театралізацію чи перебільшення.
Ключовими елементами цих історій є сюжет,
персонажі та позиція оповідача.
В медіаконтексті часто використовують
англійський термін storytelling.

СТОРІТЕЛІНГ
— ефективний метод навчання та виховання.
Сторітелінг – технологія створення історії та передачі за її допомогою
необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну,
когнітивну сфери слухача.
У перекладі з англійської story означає історія, а telling — розповідати.
Отже, сторітелінг — це розповідь історій.

ВИДИ СТОРІТЕЛІНГУ
Культурний – розповідає про цінності,
моральність та вірування;
Соціальний – розповідь людей один про одного
(можна розповідати історії з життя відомих
людей, що може стати для них прикладом для
побудови свого життя).
Міфи, легенди – вони відображають культуру й
нагадують нам, чого в житті слід уникати аби
бути щасливим.
Jump story – всі полюбляють слухати історії
про містичних істот, коли неочікуваний кінець
змушує

Сімейний – сімейні легенди зберігають історію
наших пращурів. Ці історії передаються з
покоління в покоління та мають повчальний
характер.
Дружній – ці історії об’єднують друзів, оскільки
вони згадують про певний досвід, який вони
пережили разом.
Особистий – особисті історії розповідають про
власний досвід та переживання. Це важливий
вид сторітелінга, оскільки подібні історії
допомагають зрозуміти себе, і почати
розвиватися.

Основні функції сторітелінгу
1.
2.
3.
4.
5.

Мотиваційна. Це спосіб переконання, який дає змогу надихнути на прояв
ініціативи.
Об’єднуюча. Історії є інструментом розвитку дружніх, колективних
міжособистісних стосунків.
Комунікативна. Історії здатні підвищити ефективність спілкування на різних
рівнях.
Інструмент впливу. Дозволяє не директивно впливати, але формувати в
суспільно корисні переконання.
Утилітарна. Один із найпростіших способів донести до інших зміст завдання
або проекту.

Метод сторітелінгу
особливо ефективний в епоху технологій, коли факти,
губляться серед інформаційного шуму. Вдало побудована
історія має великий шанс прижитися. Адже розповідання
історій передбачає вкраплення власного або чужого
досвіду, комунікацію та емоційне співпереживання.
Донесення ідеї, а не лише інформації.

7 способів застосування:
1.

2.

3.

4.

складіть історію на вільну тему, вживаючи,
наприклад, не менше 20 дієслів чи
прикметників;
запропонуйте, наприклад, учням обрати
одного героя чи героїню з твору, який вони
прочитали, та підготувати невеликий
виступ-розповідь на тему «Розповідь про
мою громаду»;
запропонуйте, приміром, дітям створити
короткі повчальні історії про взаємини
цифр. Разом із ними можна розповісти
фінансову історію успіху громади;
знайдіть інформацію про відомих
історичних постатей краю та розкажіть, як
вони пов’язані із вашою ОТГ;

5.

6.

7.

підготуйте розповідь про цікавих рослин чи
тварин вашої ОТГ, нехай у цьому вам
допоможуть діти;
перетворіть урок іноземної мови на пресконференцію. Запропонуйте учням уявити
себе, наприклад, відомими кінозірками чи
спортсменами та поспілкуватися з
«журналістами»;
пригадайте разом з учнями, наприклад,
Ньютона з його яблуком та запропонуйте
вигадати свою версію розповіді на тему
«Як це було?».

Структура історії
Вступ – основна мета цього етапу – підготувати до самої історії, створюється
контекст історії.
Розв’язка – це переломний момент в історії. Наприклад, було погано, ми щось
зробили і стало добре або навпаки, було добре, але ми за чимось не вслідкували,
і стало погано.
Висновки – їх треба озвучувати обов’язково. Досить часто з однієї історії можна
зробити кілька висновків, тому треба спрямувати думки учнів у потрібне нам
русло. І головне на цьому етапі не перейти тонку межу між висновками та
повчаннями.

7 КИТІВ, НА ЯКИХ БУДУЄТЬСЯ УСПІШНА ІСТОРІЯ

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

Головне — це контент
Наявність героя
Подбайте про якісне візуальне оформлення
Нотки драматургії
Скажіть тверде «НІ» монотонності!
Деталі та емоції
Висновок
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