Tämä ohjekirja on kirjoitettu selkokielellä.

Ohjekirja kehitysvammaisille
ihmisille

Miten tehdään
digitaalinen
tarina?

ALOITUS

Tämä ohjekirja neuvoo sinua tekemään
digitaalisen tarinan eli videon.
Tämä ohjekirja on kirjoitettu
osana isoa eurooppalaista projektia.
Projektin tavoitteena oli opetella tekemään digitaalisia tarinoita
ja opettaa niiden tekemistä muille ihmisille.
Tässä projektissa oli mukana eri maita Euroopasta:
esimerkiksi Tanska, Suomi, Islanti ja Slovenia.
Projektin nimi oli:
Kehitysvammaisten oppijoiden digitaitojen tukeminen ja
voimaannuttaminen digitaalisen tarinankerronnan avulla.
Projektissa mukana olleet ihmiset
halusivat opettaa kehitysvammaisille ihmisille uusia asioita,
esimerkiksi käyttämään tietokonetta.
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MITÄ ON DIGITAALINEN TARINANKERRONTA?

Digitaalisessa tarinankerronnassa
kerrotaan asioita videon avulla.
Digitaalinen tarinankerronta auttaa sinua
puhumaan toisille ihmisille.
Se auttaa myös kuuntelemaan toisia ihmisiä.

1990-luvulla keksittiin,
että asioita voi kertoa digitaalisella tarinalla.
Sen keksivät kaksi miestä nimeltään
Dana Atchey ja Joe Lambert.
Miehet asuivat Amerikassa Berkeley-nimisessä kaupungissa.
Dana ja Joe sanoivat että kaikilla ihmisillä on tarina,
jonka he voivat kertoa.
Digitaalisen tarinan avulla sinäkin voit kertoa oman tarinasi.
Digitaalisen tarinan avulla muut ihmiset voivat katsoa
ja kuunnella sinun tarinasi.

Oman tarinan kertomista varten voi tehdä videon.

Sinä voit näyttää videon omasta tarinastasi
toisille ihmisille.
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Tarinassa on kolme osaa.
Nämä osat ovat:
● alku
●

● huippukohta
●

● loppu
Digitaalinen tarina voi kestää 3–5 minuuttia.
Jos se on liian lyhyt,
katsojat eivät ehkä ymmärrä, mitä haluat kertoa.
Jos se on liian pitkä,
katsojat voivat kyllästyä.
Kun teet digitaalista tarinaa:
Pyydä ohjaajalta apua silloin kun tarvitset.
Tee asioita itse niin paljon kuin mahdollista.
Sano ei, jos joku haluaa muuttaa sinun tarinaasi tai
kertoa sen sinun puolestasi.
Muista, että tarina on sinun.
Sano, jos et pidä jostakin asiasta sinun tarinassasi.
Sano, jos haluat lisätä tarinaan jotakin
mitä siitä vielä puuttuu.
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Digitaalisen tarinan tekemisessä
on 10 erilaista tehtävää.
Nämä tehtävät ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tutustuminen
Tarinan keksiminen
Tarinan kirjoittaminen
Tarinapiiri
Tarinan äänittäminen
Tarinan kuvitus
Musiikki ja äänet
Tarinan kokoaminen
Tarinoiden katsominen ja juhlistaminen
Palautteen antaminen

Seuraavaksi ohjekirjassa kerrotaan näistä tehtävistä.
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1: TUTUSTUMINEN
Sinä et ole yksin tekemässä digitaalista tarinaa.
Samassa huoneessa on myös muita ihmisiä.
He tekevät myös omaa digitaalista tarinaa.

On tärkeää, että tutustutte ensin toisiinne.

Yhdessä voi pelata pelejä ja tehdä erilaisia asioita.
Pelit ja yhdessä tekeminen auttavat tutustumaan
toisiin ihmisiin ja saamaan uusia ystäviä.
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2: TARINAN KEKSIMINEN

Mieti, mitä haluat kertoa omassa tarinassasi.
Voit jo tässä vaiheessa piirtää
tai kirjoittaa muistiin omia ideoitasi.
Tarina voi kertoa esimerkiksi seuraavista asioista:
● asia, jota teet mielellään
●

● asia, jossa sinä olet hyvä,
● esimerkiksi jokin urheilulaji tai harrastus
●

● sinulle tärkeä ihminen tai eläin
●
●

● asia, josta haaveilet tai unelmoit
●
●

● mukava muisto jostakin tapahtumasta
●

● lempipaikka
●
●

● lempitavara
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3: TARINAN KIRJOITTAMINEN

Nyt voit kirjoittaa tarinasi.

Voit kirjoittaa tarinasi paperille
tai tietokoneella.

Kirjoita tekstiä ainakin yksi kokonainen sivu.
Voit kysyä ohjaajalta apua tarinan kirjoittamiseen.
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4: TARINAPIIRI

Kun kirjotettu tarina on valmis,
sinun pitää kertoa se muulle ryhmälle.

Voit lukea kirjoittamasi tarinan
tai voit kertoa sen omilla sanoilla.

Kaikki istuvat piirissä.

Jokainen kertoo omalla vuorollaan oman tarinansa.
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Kun joku toinen kertoo omaa tarinaansa,
kaikki muut kuuntelevat sitä.

Jokaisen tarinan jälkeen muut kertovat vuorotellen,
mikä siinä tarinassa oli hyvää.
Toiset ihmiset kertovat myös sinulle,
mikä sinun tarinassasi oli heidän mielestään hyvää.
Saat ehkä uusia ideoita
ja voit tehdä tarinastasi vielä paremman.
Sano aina jotakin hyvää toisten ihmisten tarinoista.
Toisille ihmisille tulee surullinen olo,
jos sanot, että et tykännyt heidän tarinastaan.
Jos puhuminen on sinulle vaikeaa,
ohjaaja voi lukea
tai kertoa muille ihmisille sinun tarinasi.
Ennen tarinan kertomista muille ihmisille
voit harjoitella tarinan kertomista ensin yksin.
Jos sinua ujostuttaa olla toisten ihmisten edessä,
ohjaaja voi olla sinun kanssasi
ja auttaa sinua tuntemaan olosi mukavaksi.
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5: TARINAN ÄÄNITTÄMINEN

Digitaalista tarinaa varten äänitetään sinun ääntäsi,
kun luet tai kerrot oman tarinasi.
Äänittämistä varten sinun pitää lukea
tai puhua mikrofoniin.

Jos sinulla ei ole mikrofonia,
voit käyttää äänittämiseen älypuhelinta tai tietokonetta.

Tarinan lukemista varten
voit käyttää niin paljon aikaa kuin tarvitset.

Kun luet tarinaasi,
voit pitää välillä pieniä taukoja
ja jatkaa taas lukemista.

Ohjaaja on sinun kanssasi,
kun luet omaa tarinaasi.
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6: TARINAN KUVITUS

Etsi kuvia,
jotka haluat mukaan tarinaasi.
Tarinan kertomisessa voit käyttää
omia valokuvia.
Voit käyttää vanhoja valokuvia
tai ottaa uusia valokuvia.
Tarinan kertomisessa voit käyttää
omia piirustuksia.
Piirustukset voivat kertoa koko tarinan,
tai vain pieniä hetkiä tarinasta.
Tarinan kertomisessa voit käyttää
omia videoita.
Tarinan videon täytyy olla lyhyt.
Voit käyttää vanhoja videoita
tai ottaa uusia videoita.
Tarinan kertomisessa voit käyttää myös
tekstiä esimerkiksi: Minä olin onnellinen.
Valokuvat, piirustukset, videot ja muut kuvat
auttavat sinua kertomaan sen,
mitä haluat sanoa tarinassa.
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7: MUSIIKKI JA ÄÄNET

Digitaalisessa tarinassa voi käyttää taustamusiikkia.
● Voit kuulla oman äänesi kertomassa tarinaa
● samalla kun musiikki soi hiljaa taustalla.
●
●

● Voit myös päättää,
● että tarinassa on vain sinun äänesi ilman musiikkia.
●
●

● Voit lisätä tarinaan siihen sopivia erilaisia ääniä.
● Esimerkiksi junan ääni tai tuulen humina.
●
●

● Voit tehdä tarinaan itse musiikkia.
● Esimerkiksi laulaa itse tai soittaa itse jotakin soitinta.
●
●

● Voit tehdä tarinaan itse erilaisia ääniä.
● Esimerkiksi taputtamalla käsiä yhteen.
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8: TARINAN KOKOAMINEN

Nyt olet valmis kokoamaan tarinasi.
Tarinan kokoamista varten
kerää yhteen kaikki materiaalit,
joita olet valmistanut.
Esimerkiksi valokuvat, piirustukset, videot
ja äänitys sinusta kertomassa tarinaa.
Kaikki materiaalit pitää tallentaa tietokoneelle.
Käytä tallentamiseen ohjelmaa,
joka on tarkoitettu videon tekemiseen.
Ohjelman avulla voit yhdistää kaikki materiaalit,
joita olet kerännyt.
Ohjelma auttaa sinua tekemään tarinasta videon.
Ohjaaja auttaa sinua tallentamaan materiaalit
ja käyttämään tietokoneohjelmaa.
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Tietokoneen ohjelmaan laitetaan:

äänitys tarinasta

valokuvat

piirustukset

videot
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Ohjaaja voi auttaa sinua tallentamaan
äänityksen, valokuvat, videot ja piirustukset.

Valokuvat, videot ja piirustukset
pitää laittaa oikeaan järjestykseen.

Jos kerrot tarinassa valokuvasta,
valokuva laitetaan tarinassa siihen kohtaan.
Jos kerrot tarinassasi piirustuksesta,
piirustus täytyy laittaa tarinassa siihen kohtaan.
Kun olet laittanut kaikki valokuvat ja piirustukset
oikeisiin kohtiin, voit lisätä musiikin.
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Keksi tarinallesi nimi.
Videon loppuun kirjoitetaan,
että sinä olet kertonut ja tehnyt tarinan.
Jos joku auttoi sinua tekemään tarinan,
kirjoita myös heidän nimensä videon loppuun.

Voit myös kiittää ihmisiä jotka auttoivat sinua.

Kun kaikki on valmista,
voit katsoa videon ensimmäisen kerran.
Päätä onko se sinun mielestäsi hyvä
vai haluatko vielä muuttaa jotakin.
Jos video on sinun mielestäsi hyvä,
tallenna se tietokoneelle.
Silloin voit katsoa sen myöhemmin
niin monta kertaa kuin haluat.
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9: TARINOIDEN KATSOMINEN JA JUHLISTAMINEN!

Onneksi olkoon!
Sinä olet tehnyt oman digitaalisen tarinan!
Nyt kun video on valmis,
voit päättää mitä haluat sille tehdä.
Jos haluat,
voit näyttää videon
toisille ihmisille.
Jos haluat,
voit pitää videon vain itselläsi.
Videossa kerrot asioita jotka ovat vain sinun
ja sinä et ehkä halua muiden ihmisten tietävän niistä.
Jos haluat,
voit näyttää videon vain ystäville ja perheelle.

Videon voi katsoa tietokoneella tai älypuhelimella.
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Lopuksi koko ryhmä
katsoo yhdessä kaikki ne videot,
jotka tarinan tekijät haluavat näyttää myös muille.

Jokaisen videon jälkeen
voit kertoa videon tekijälle,
mikä tarinassa oli sinun mielestäsi hyvää.
Myös toiset ihmiset ryhmässä kertovat sinulle,
mikä sinun tarinassasi oli heidän mielestään hyvää.
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10: PALAUTTEEN ANTAMINEN
Jokaisen videon jälkeen
voit antaa palautetta.
Palautetta annetaan näyttämällä hymiötä.
Hymiöt ovat kuvia keltaisista hymynaamoista
ja erilaisista merkeistä.
Hymiön avulla
voi kertoa mitä piti videosta.
Jokainen hymiö tarkoittaa eri asiaa.
Esimerkiksi:

Tämä merkki tarkoittaa,
että tykkäsit videosta.

Tämä hymynaama tarkoittaa,
että video oli hauska.

Tämä hymynaama tarkoittaa,
että video oli surullinen.
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Tämä hymynaama tarkoittaa,
että videossa oli yllätys.

Tämä merkki tarkoittaa,
että sinä ihastuit videoon.

Tämä merkki tarkoittaa,
että video oli sinun mielestäsi mahtava.

Kun olet nähnyt videon,
valitse sellainen hymiö,
joka sinun mielestäsi kuvailee parhaiten tarinaa.
Voit myös sanoa ääneen,
mitä hyvää videossa sinun mielestäsi oli.
Sano videosta aina jotakin hyvää.
Jos sanot, että et pitänyt videosta,
videon tekijä voi tulla surulliseksi.
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PROJEKTIN YHTEISTYÖKUMPPANIT
Upstream Stories
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1.
8000 Århus C, Tanska
www.upstreamstories.org
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
(KPEDU)
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola, Suomi
www.kpedu.fi
ReykjavíkurAkademían
Þórunnartún 2
105 Reykjavík, Islanti
www.akademia.is
A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone
Via Tiro a Segno, 3/a
33170 Pordenone, Italia
www.anffaspordenone.it
VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN)
Kalvariju str 276-18
08316 Vilnius, Liettua
www.ilcnet.lt
Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK)
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slovenia
www.ciktrebnje.si
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MUUT PROJEKTISSA MUKANA OLLEET PAIKAT
Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slovenia
www.vdc-nm.si
European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgia
www.eaea.org
Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Islanti
www.styrktarfelag.is
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LISÄTIETOA PROJEKTISTA JA LÄHTEET:
Projektin nimi:
DigiStorID - Digital Storytelling for up-skilling and
empowerment of learners with intellectual disabilities
Rahoitusohjelman nimi:
Erasmus+
KA2 Strateginen kumppanuushanke
Projektin numero:
2018-1-SI01-KA204-046998
Ohjekirjan nimi:
Ohjekirja kehitysvammaisille ihmisille
Miten tehdään digitaalinen tarina?
Ohjekirjan tekemisen ohjasi:
Anffas Onlus Pordenone
Tämän ohjekirjan on tehnyt:
Kaikki työpaikat jotka olivat mukana DigiStorID-projektissa.
Mukana oli myös testilukijoita italialaisesta työpaikasta
jonka nimi on Anffas Onlus Udine.
Suomenkielinen käännös:
Keski-Pohjanmaan kansanopisto (KPEDU)

Sivu 26

Kuvat on tehnyt italialainen Giulio De Vita
Ohjekirjan taiton on tehnyt italialainen Alessia Agostinis,
jonka työpaikan nimi on:
PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli of Pordenone.
Ohjekirjassa käytetty lähdemateriaali:
DigiStorID-projektissa tuotettu tieto
Amerikkalaisen Joe Lambertin kirja:
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community
Inclusion Europe - toimisto:
www.inclusion-europe.eu
Selkokeskus:
www.selkokeskus.fi

Lisätietoa projektista voi lukea tältä nettisivulta:
www.digistorid.eu

Euroopan unioni tuki tämän ohjekirjan tekemistä.
Ohjekirja sisältää kuitenkin vain tekijöiden omia näkemyksiä.
Euroopan unioni ei ole vastuussa tämän ohjekirjan sisällöstä.
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