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Metoda przechowywania ICR 

W kontekście Internetu i epoki cyfrowej termin 

"przechowywanie treści" jest szeroko stosowany w celu 

opisania procesu gromadzenia, organizowania i prezentowania 

informacji w odniesieniu do określonej treści.  

W podobny sposób wykorzystujemy go, aby uwzględnić proces analizy, któremu towarzyszy 

szereg działań związanych z kompresowaniem, pomagającym nam przedstawiać wyniki ze 

zbioru opowiadań osobom mającym moc dokonywania pozytywnych zmian w społecznościach.  

 
Proces analizy 
Proces tworzący podstawy naszych analiz opowiadań  jest podzielony na trzy etapy, co 
przedstawiono na poniższym diagramie.  
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Zawartość 

Kontekst 

Co się mówi? 
Na tym etapie procesu 

identyfikujemy 
kluczową/-e kwestie tej 

historii. 

Dlaczego tak się 
mówi? 

Na tym etapie procesu 
wyjaśniamy kontekst 

związany z historią i jej 
tematami. 

Jak to się mówi? 
Na tym etapie procesu 
przedstawiamy sposób 
opisywania kluczowych 

zagadnień. 

Wyniki: Kluczowe tematy i trendy 
Na tym etapie zidentyfikowaliśmy i zrozumieliśmy zbiorczy zestaw spostrzeżeń, które 

wyłoniły się z poszczególnych historii. Mogą one zostać sprawozdane w odniesieniu do 
kluczowych tematów i celów projektu lub istniejących ram oceny. 
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Proces ten skutkuje identyfikacją i zrozumieniem kluczowego zestawu tematów i trendów z 
kolekcji opowiadań, które można zsyntetyzować, a następnie rozpowszechniać i 
prezentować na różne sposoby. 
 
Prezentacja spostrzeżeń 
Sposoby prezentowania spostrzeżeń do dalszego dzielenia się, są określone przez 
konkretne plany, które musimy zmobilizować. Opcje prezentacji obejmują: 
 

 Chmury słów - wizualna reprezentacja tematów widocznych w zestawie opowiadań 
 

 Fragmenty - krótkie fragmenty przedstawiające kluczową kwestię  
z punktu widzenia indywidualnej historii 

 

 Historie fabularne - wybór pojedyńczej opowieści reprezentującej  
szerszy zabiór opowiadań  

 

 Artykuły fabularne - artykuły napisane i opublikowane na stronie 
communityreporter.net będące zbiorem indywidualnych  
opowiadań i wynikających z nich rezultatów 

 

 Edycje tematyczne - fragmenty z poszczególnych opowiadań  
na określony temat, edytowane razem, aby stworzyć  
opowieść przeglądową 

 

 Raporty - szczegółowa pisemna analiza zestawu opowiadań, 
połączona z treściami cyfrowymi i wizualizacjami  

 

 Prezentacje - połączenie tekstu, obrazów i treści 
 audiowizualnych połączonych w slajdy 

 
Recencja procesu 
Głównym celem procesu przechowywania jest  
zachowanie autentyczności i wyraźnej opinii  
w ramach poszczególnych opowieści będących  
przedmiotem działań. Przeprowadzamy dwuetapowy  
proces weryfikacji, który ma na celu zweryfikowanie  
autentyczności wyników i ich ponowną prezentację  
podczas procesu kuratorskiego. 
 

1. Recenzja Reportera Społecznego / Trenera ICR – 
Sprawdzamy nasze działania i ustalenia z Reporterami  
Społecznymi i/lub Trenerami, którzy opowiadali historie, byli 
tam lub pomogli je nagrać.  
 
 

2. Niezależna weryfikacja – 
Kiedy zwerfikujemy nasze działania i rezultaty z kimś kto  
nie zna Reportera Społecznego, trenera lub osób biorących udział  
w opowiadaniach, dowiemy się I sprawdzimy czy ich interpretacja jest zgodna z naszą. 


