Handbókin er skrifuð á auðskildu máli

Handbók fyrir fólk
með þroskahömlun

Að búa til
stafræna sögu

Þetta verkefni er unnið
með styrk frá Erasmus+
samstarfsáætlun ESB

INNGANGUR

Þetta er handbók með leiðbeiningum.
Leiðbeiningar útskýra hvernig á að gera hluti.

Þessar leiðbeiningar útskýra
hvernig þú býrð til stafræna sögu.
Stafræn saga er stutt myndband.
Handbókin útskýrir allt sem þú þarft að gera til að búa til
stafræna sögu.
Handbókin er hluti af stóru evrópsku verkefni.
Verkefni er þegar einstaklingar eða stofnanir
vinna saman að sérstöku markmiði.
Mörg lönd frá Evrópu tóku þátt í verkefninu:
Danmörk, Finnland, Ísland, Slóvenía, Ítalía, Litáen.
Þetta verkefni heitir á ensku:
Digital Storytelling for up-skilling and empowerment
of learners with intellectual disabilities
eða á íslensku:
Stafrænar sögur sem aðferð til að auka færni og valdefla
nemendur með þroskahömlun
eða einfaldlega DigiStorID.
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Sex tofnanir tóku þátt í verkefninu.
Fólk sem vinnur á þessum stofnunum
hittist til að vinna saman.
Það lærði að búa til stafrænar sögur og
hvernig á að kenna öðrum að búa til stafrænar sögur.
Verkefnið var gert til kenna fólki með þroskahömlun nýja hluti.
Til dæmis að tjá sig með hjálp tölvu.
Handbókin eru skrifuð með auðskildum texta.
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Handbókinni er skipt upp í kafla.
Kaflarnir heita:
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HVAÐ ER STAFRÆN SAGA?

Stafrænar sögur eru aðferð til að segja sögu með myndbandi.
Stafrænar sögur hjálpa okkur að tala við annað fólk.
Stafrænar sögur hjálpa okkur að hlusta á aðra.

Stafrænar sögur voru fyrst gerðar milli áranna 1990 og 2000.
Hugmyndin að stafrænum sögum kom frá
Dana Atchley og Joe Lambert.
Þeir unnu að hugmynd sinni í Berkeley
sem er í Kaliforníu í Bandaríkjunum.
Dana og Joe sögðu að allir hefðu sína sögu að segja.
Með stafrænni sögu getur þú líka sagt þína sögu.
Með stafrænni sögu getur þú sagt öðru fólki þína sögu.

Þú getur búið til myndband til að segja þína sögu.

Þá getur þú sýnt öðru fólki söguna þína.
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Ef þú þarft aðstoð við að búa til myndbandið getur
þú beðið leiðbeinandann þinn um að hjálpa þér.
Leiðbeinandi er manneskja sem hjálpar þér að gera
hluti sem þú þarft aðstoð við.
Þú getur notað marga hluti til að búa til
myndbandið þitt með sögunni þinni
til dæmis:

Ljósmyndir

Teikningar

Tónlist

Setningar
til dæmis: Ég var glöð.
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Það er gott að skipta sögunni upp í þrjá hluta.
Hlutarnir þrír eru:
● Upphaf
●

● Miðja
●

● Endir
Myndbandið með sögunni þinni á að vera 3 - 5 mínútur að lengd.
Ef sagan er of stutt
á fólk erfitt með að skilja söguna.
Ef sagan er of löng
gæti fólk fengið leið á sögunni.
Þú ræður þegar þú skrifar söguna og býrð til myndbandið:
Þú getur beðið um hjálp ef þú þarft.
En reyndu fyrst án hjálpar.
Þú getur sagt nei ef einhver ætlar að segja þér
hvernig á að gera hlutina.
Mundu að þetta er sagan þín.
Þú getur látið vita
ef það er eitthvað sem þér líkar ekki við.
Þú getur látið vita
ef það er eitthvað sem þér finnst vanta í söguna.
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Til að að búa til stafræna sögu
þarftu að gera 10 verkefni.
Verkefnin sem þú þarft að gera eru:
1: AÐ KYNNAST HVERT ÖÐRU
Þú ert með öðru fólki þegar þegar þú býrð til söguna.
Allt þetta fólk er líka að búa til sögu.
Alveg eins og þú.

Það er mikilvægt að kynnast hinu fólkinu.

Til að kynnast förum við í leiki og gerum hluti saman.
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2: AÐ FINNA SÖGUNA

Þú þarft að hugsa um hvað þig langar að segja frá.
Sagan getur verið um margt.
Til dæmis:
● Hvað þér finnst skemmtilegt að gera.
●

● Eitthvað sem þú gerir vel.
● T.d. íþróttir eða áhugamál.
●

● Persónu eða dýr sem þér þykir vænt um
●
●

● Draum
● eitthvað sem þig langar til að gera.
●
●

● Eitthvað sem gerðist eða eitthvað sem þú gerðir.
●

● Uppáhalds staðinn þinn.

● Uppáhalds hlutinn þinn.

Blaðsíða 10

3: AÐ SKRIFA HANDRIT

Nú getur þú skrifað söguna þína.

Þú getur skrifað söguna á pappír eða á tölvu.

Sagan þín á að vera 250-300 orð.
Ef þú þarft hjálp við að skrifa söguna þína
getur þú beðið leiðbeinandann um aðstoð.
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4: SÖGUHRINGUR

Þegar þú ert búin/búinn að skrifa söguna
þarftu að segja hinu fólkinu söguna.

Til að segja söguna
getur þú lesið upphátt af blaði eða tölvu.
Þú getur líka sagt hana eftir eigin minni.

Allir sitja saman í hring.

Allir segja sína sögu
hver á eftir öðrum.
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Þegar þú segir þína sögu
þá hlusta allir hinir.

Þeir segja þér hvað þeim fannst gott við söguna þína.
Þegar hinir segja sína sögu, þá hlustar þú.
Þú segir þeim hvað þér fannst gott við söguna þeirra.
Þegar hinir sem eru í söguhringnum segja
hvað þeim finnst um söguna þína
geturðu fengið hugmyndir til að gera hana betri.
Reyndu að segja eitthvað jákvætt um sögur annarra.
Annars verður manneskjan kannski leið.
Ef þú getur ekki talað eða það er erfitt fyrir þig
getur leiðbeinandinn sagt hana fyrir þig.
Ef þér finnst erfitt að segja söguna
fyrir framan annað fólk
geturðu beðið um lengri tíma
til að æfa þig í að lesa söguna.
Þú getur beðið einhvern um að vera með þér
þegar þú segir söguna.
Til þess að hjálpa þér að líða vel á meðan.
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5: AÐ TAKA UPP RÖDD

Þú þarft að taka upp röddina þína
á meðan þú lest söguna.
Til að taka söguna upp
geturðu lesið eða sagt söguna inn í hljóðnema.

Ef þú ert ekki með hljóðnema
getur þú notað snjallsíma eða spjaldtölvu.

Þegar þú lest söguna upphátt
skaltu gefa þér góðan tíma.

Þú getur líka tekið stutt hlé
á meðan þú ert að lesa söguna.
Þú getur stoppað þegar þú þarft og svo byrjað aftur að lesa.

Það er alltaf einhver hjá þér til að hjálpa
á meðan þú tekur upp söguna þína.
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6: AÐ BÚA TIL MYNDIR

Þú þarft að finna myndir og ljósmyndir
sem þú vilt nota í sögunni.
Þú getur notað ljósmyndir til að segja söguna.
Með myndunum getur þú sýnt
hvað það er sem þú vilt segja frá í sögunni.
Þú getur notað gamlar ljósmyndir sem þú átt.
Þú getur líka tekið nýjar ljósmyndir.

Þú getur teiknað myndir til að búa til söguna.

Til að búa til söguna getur þú notað myndbönd.
Myndböndin sem þú notar í sögunni eiga að vera mjög stutt.
Þú getur notað gömul myndbönd sem þú átt.
Þú getur líka tekið upp ný myndbönd.
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7: TÓNLIST OG HLJÓÐ

Þú getur valið hvernig tónlist og hljóð
þú hefur í sögunni þinni.
● Þú getur valið tónlist sem þér finnst skemmtileg.
● Þá spilar þú hana lágt með upptökunni af sögunni þinni.
●
●

● Þú getur ákveðið að hafa bara upptökuna af sögunni þinni.
●
●

● Þú getur ákveðið hvort þú vilt hafa einhver hljóð
● sem passa við söguna.
● Til dæmis hljóð úr umferðinni eða hljóð í vindinum.
●
●

● Þú getur búið til tónlist til að nota í sögunni.
● Til dæmis ef þú kannt á hljóðfæri, eða langar til að syngja.
●
●

● Þú getur búið til hljóð til að nota í sögunni.
● Til dæmis klappað saman lófunum.
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8: AÐ KLIPPA

Nú getur þú sett saman söguna þína.
Þú byrjar á að safna saman efninu
sem þú hefur undirbúið.
Myndir, teikningar, upptakan og tónlist.
Allt þetta efni þarf að setja inn á tölvu eða spjaldtölvu.
Til að setja efnið inn á tölvuna eða
spjaldtölvuna þarftu að nota forrit.
Forritið hjálpar þér að búa til myndband úr sögunni.
Með forritinu getur þú sett saman allt sem
þú hefur undirbúið.
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Það sem þú setur inn í forritið er:

Upptakan þín.

Ljósmyndir sem þú átt.

Teikningar sem þú átt.

Myndbönd sem þú hefur tekið upp.
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Þú getur beðið leiðbeinandann um að hjálpa þér
við að setja allt sem þú hefur safnað inn á tölvuna.

Þú þarft að hlusta á söguna
og setja ljósmyndirnar og teikningarnar í rétta röð.

Þegar þú talar um ljósmynd eða teikningu í sögunni.
Þá þarf ljósmyndin eða teikningin að birtast á sama tíma.
Þegar þú hefur sett myndirnar í rétta röð
geturðu bætt við tónlist og hljóðum.
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Ákveddu hvað þú vilt að sagan eigi að heita.
Þú setur nafnið á sögunni fremst í myndbandið þitt.
Þú setur nafnið þitt í endann á myndbandinu.
Svo fólk viti að þú hafir búið það til.
Ef einhver hjálpaði þér við að búa til söguna.
Þá setur þú líka nöfnin þeirra
í endann á myndbandinu.

Þú getur líka þakkað fólki fyrir hjálpina.

Þegar þú hefur klárað söguna þína
geturðu horft á myndbandið.
Þú þarft að ákveða hvort sagan sé eins og þú vilt hafa hana.
Eða hvort þú viljir breyta einhverju.
Þegar sagan er orðin eins og þú vilt hafa hana,
þá getur þú vistað söguna.
Ef þú vistar söguna getur þú horft á hana
aftur og aftur eins oft og þú vilt.
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9: SÝNING OG VEISLA!

Til hamingju!
Þú bjóst til myndband með sögunni þinni!
Þú ræður hvernig
þú vilt nota söguna þína.
Þú getur sýnt
fjölskyldu þinni og vinum söguna.
Ef þú vilt.
Þú getur sýnt öðru fólki söguna þína.
Ef þú vilt.
Þú þarft ekki að sýna neinum söguna þína.
Ef þú vilt það ekki.
Í sögunni gætu verið hlutir
sem þú vilt ekki að aðrir viti.

Þú getur sýnt myndbandið á tölvunni.
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Í lokin horfa allir á
öll myndböndin.

Þegar þú hefur séð sögur hinna
geturðu sagt þeim hvað þér fannst um sögurnar.
Hinir geta líka sagt þér hvað
þeim fannst um söguna þína.
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10: ENDURGJÖF
Þegar við erum búin að horfa á myndböndin
getum við notað tjákn.
Tjákn eru myndir af brosköllum og táknum.
Við notum tjákn til að segja
hvort við erum ánægð með eitthvað eða ekki.
Hvert tjákn hefur sérstaka merkingu
til dæmis:

Þetta tjákn sýnir að þér líkar við myndbandið.

Þetta tjákn sýnir að þér finnst myndbandið skemmtilegt.

Þetta tjákn sýnir að þér finnst myndbandið sorglegt.
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Þetta tjákn sýnir að myndbandið kom þér á óvart.

Þetta tjákn sýnir að þér finnst myndbandið fallegt.

Þetta tjákn sýnir að þér finnst myndbandið töff.

Þegar þú hefur horft á myndbandið skaltu velja
tjákn sem þér finnst passa best við söguna.
Þú getur líka sagt manneskjunni sem bjó til
myndbandið hvað þér fannst skemmtilegt við það.
Reyndu að segja eitthvað jákvætt.
Ef þú segir eitthvað neikvætt
verður sá sem gerði söguna kannski leiður.
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SAMSTARFSAÐILAR AÐ VERKEFNINU
Upstream Stories
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1.
8000 Århus C, Danmörku
www.upstreamstories.org
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
(KPEDU)
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola, Finnlandi
www.kpedu.fi
ReykjavíkurAkademían
Þórunnartún 2
105 Reykjavík, Íslandi
www.akademia.is
A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone
Via Tiro a Segno, 3/a
33170 Pordenone, Ítalíu
www.anffaspordenone.it
VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN)
Kalvariju str 276-18
08316 Vilnius, Litáen
www.ilcnet.lt
Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK)
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slóveníu
www.ciktrebnje.si
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AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR
Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slóveníu
www.vdc-nm.si
European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgíu
www.eaea.org
Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Íslandi
www.styrktarfelag.is
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UPPLÝSINGAR UM VERKEFNIÐ:
DigiStorID - Stafrænar sögur sem aðferð til að auka færni og
valdefla nemendur með þroskahömlun
Erasmus+ áætlunin
KA2-Samstarf um nýsköpun
og miðlun góðra vinnuhátta
Verkefnisnúmer:
2018-1-SI01-KA204-046998
Heiti handbókar:
Að búa til stafræna sögu Handbók fyrir fólk með þroskahömlun
Umsjón með gerð handbókarinnar:
Anffas Onlus Pordenone
Anffas Onlus Pordenone
hefur séð um að safna saman framlagi allra
þeirra sem koma að verkefninu.
Handbókin var samin af
DigiStorID-verkefninu
í samstarfi við textarýnihóp frá
Anffas Onlus Udine
Þýðing:
Ás Styrktarfélag og ReykjavíkurAkademían
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Myndskreytingar:
Giulio De Vita
Umbrot:
Alessia Agostinis
fyrir PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli of Pordenone.
Ítarefni:
Gögn frá DigiStorID-verkefninu
Lambert, Joe:
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community
Inclusion Europe:
www.inclusion-europe.eu

Nánari upplýsingar um DigiStorID verkefnið
www.digistorid.eu

Þetta verkefni er unnið
með styrk frá Erasmus+
samstarfsáætlun ESB

Verkefnið nýtur stuðnings
framkvæmdastjórnar ESB.
Þessi útgáfa er eingöngu byggð á sýn höfunda.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ber ekki ábyrgð
á hvernig efni þetta verður notað.
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