Napisano v lahkem branju

Smernice za osebe z motnjami
v duševnem razvoju

Kako narediti
digitalno
zgodbo

ZAČETEK
Ta knjiga je priročnik.
V priročniku piše,
kako narediš stvari.
V priročniku piše,
kako narediš digitalno zgodbo.
Digitalna zgodba je videoposnetek.
Ta priročnik je del velikega evropskega projekta.
Projekt je dejavnost,
ki jo izvajamo samostojno ali v skupini.
V evropskem projektu
sodelujejo druge evropske države,
kot so Danska, Finska, Islandija, Slovenija ...
Ime projekta je
Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti
in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju,
na kratko DigiStorID.
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V tem projektu
je sodelovalo 6 organizacij.
Eni ljudje iz teh organizacij
so se srečali in sodelovali.
Učili so se:
● kako narediti digitalno zgodbo in
● kako to naučiti tudi druge ljudi.
V projektu smo želeli,
da se ljudje z motnjami v duševnem razvoju naučijo novih stvari,
na primer uporabljati računalnik za sporazumevanje.
To pomeni,
da pripoveduješ stvari drugim ljudem.
Ta priročnik je napisan v lahkem branju.
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KAJ JE DIGITALNO PRIPOVEDOVANJE ZGODB?

Digitalno pripovedovanje zgodb je način,
kako poveš stvari z videoposnetkom.
Digitalno pripovedovanje zgodb nam pomaga:
● da se z ljudmi pogovarjamo,
● da ljudi poslušamo.
Digitalno pripovedovanje zgodb je način pripovedovanja.
Zamislili so si ga konec prejšnjega stoletja
v Berkeleyju, Kaliforniji, v Ameriki.
Ta način pripovedovanja stvari
sta izumili dve osebi:
Dana Atchey in Joe Lambert.
Dana in Joe sta dejala,
da ima vsakdo svojo zgodbo,
ki jo lahko pove.
Z digitalnim pripovedovanjem zgodb
lahko poveš svojo zgodbo tudi ti.
Z digitalnim pripovedovanjem zgodb
lahko svojo zgodbo deliš z drugimi.
Svojo zgodbo poveš tako,
da narediš videoposnetek.

Videoposnetek svoje zgodbe
lahko pokažeš drugim ljudem.

Stran 6

Pri izdelavi videoposnetka
lahko prosiš podporno osebo za pomoč.
Podporna oseba ti pomaga narediti stvari,
ko tega ne zmoreš sam.
Ko delaš videoposnetek,
lahko uporabiš veliko stvari,
da poveš svojo zgodbo.
Na primer:

fotografije

risbe

glasbo

stavke,
na primer: Bil sem vesel.
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Zgodba, ki jo želiš povedati,
naj bo sestavljena iz 3 delov.
3 deli zgodbe so:
● začetek
●

● osrednji del
●

● konec
Videoposnetek zgodbe naj traja od 3 do 5 minut.
Zato da bodo ljudje razumeli,
kaj želiš povedati
in se ne bodo dolgočasili.
Ko pišeš zgodbo in snemaš videoposnetek,
lahko:
● poskusiš čim več stvari narediti sam,
● prosiš za pomoč, če jo potrebuješ,
● rečeš ne,
● če nekdo želi, da narediš drugačno zgodbo,

● poveš, če ti kaj ni všeč,
● v zgodbo dodaš še več stvari.
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Da narediš digitalno zgodbo,
moraš narediti 10 stvari.
Te so:
1: SPOZNAVANJE DRUG DRUGEGA
Ko delaš svojo digitalno zgodbo,
nisi sam.
V skupini s teboj so še drugi ljudje,
ki delajo svojo digitalno zgodbo kot ti.

Pomembno je,
da spoznaš druge ljudi v skupini.

Za spoznavanje in ustvarjanje prijateljstev
bodo na voljo igre in stvari,
ki jih lahko delate skupaj.
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2: ISKANJE SVOJE ZGODBE

Razmisli o tem,
kaj želiš povedati v svoji zgodbi.
V zgodbi lahko pripoveduješ o različnih stvareh.
Na primer:
● kaj rad delaš
●

● v čem si dober,
● v športu ali v tem, kar rad delaš v svojem prostem času
●

● oseba ali žival, ki je pomembna zate
●
●

● tvoje sanje,
● to je tvoja želja, kar bi zelo rad delal
●
●

● dogodek iz preteklosti
●

● tvoj najljubši kraj
●
●

● tvoj najljubši predmet
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3: ZAPIS ZGODBE

Zdaj lahko napišeš svojo zgodbo.

Svojo zgodbo lahko napišeš na list papirja
ali na računalnik.

Tvoja zgodba naj bo dolga približno 1 stran.
Pri pisanju zgodbe
lahko prosiš podporno osebo za pomoč.
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4: PRIPOVEDOVANJE ZGODBE V KROGU

Zdaj je zgodba napisana.
Povedal jo boš drugim ljudem v skupini.

Svojo zgodbo lahko poveš, tako da:
● jo prebereš na glas ali
● jo poveš s svojimi besedami.

Vsi ljudje sedijo v krogu.

Ljudje pripovedujejo svoje zgodbe
eden po eden.
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Ko oseba pripoveduje zgodbo,
jo vsi drugi ljudje poslušajo.

Vsaka oseba pove drugi osebi,
kaj ji je bilo pri njeni zgodbi všeč.
Drugi ljudje v krogu
povejo svoje mnenje o tvoji zgodbi.
Dobiš ideje,
kako jo izboljšati.
Včasih ti katera zgodba ne bo všeč.
Če osebi to poveš,
lahko postane žalostna.
Zato poskusi povedati nekaj lepega.
Mogoče težko poveš svojo zgodbo pred drugimi.
Prosi za več časa.
Tako boš lahko vadil branje zgodbe.
Mogoče ne govoriš ali težko govoriš.
Tvojo zgodbo lahko pove podporna oseba.
Podporna oseba ti lahko tudi pomaga,
ko govoriš sam.
Je ob tebi.
Pomaga ti, da se počutiš dobro.
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5: SNEMANJE GLASU

Zgodba je napisana.
Naslednja stvar je snemanje tvojega glasu.
Potreboval boš mikrofon.
V mikrofon bereš ali govoriš zgodbo.

Če nimaš mikrofona,
lahko uporabiš pametni telefon ali tablico.

Za branje svoje zgodbe
lahko porabiš toliko časa, kot ga potrebuješ.
Ko bereš svojo zgodbo,
si lahko vzameš tudi majhne odmore.
Lahko prenehaš
in začneš znova brati.
Ko bereš svojo zgodbo,
nisi sam.
Vedno je nekdo s teboj.
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6: USTVARJANJE SLIK

Zgodba je napisana in posneta.
Potrebuješ še slike.
To so risbe ali fotografije.
Uporabiš lahko tudi videoposnetke.
Fotografije so slike,
ki jih naredimo s fotoaparatom ali telefonom.
Uporabiš lahko stare fotografije.
Narediš lahko nove fotografije.

V svoji zgodbi lahko uporabiš tudi risbe,
ki jih narišeš sam.

V svoji zgodbi lahko uporabiš videoposnetke.
Videoposnetki v zgodbi
morajo biti zelo kratki.
Uporabiš lahko stare videoposnetke.
Narediš lahko nove videoposnetke.
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7: GLASBA IN ZVOKI

V tvoji zgodbi so glasba in zvoki.
Lahko:
● Izbereš glasbo, ki ti je všeč.
● Skupaj z glasbo v ozadju
● slišiš svoj glas, ki pripoveduje zgodbo.
●
●

● Se odločiš, da se sliši samo tvoj glas v zgodbi.
●
●

● Dodaš zvok, ki ustreza tvoji zgodbi,
● na primer hrup vlaka, veter.
●
●

● Ustvariš glasbo, ki jo boš uporabil v svoji zgodbi.
● Igraš glasbeni inštrument ali poješ.
●
●

● Ustvariš zvok, ki ga boš uporabil v svoji zgodbi,
● na primer ploskaš z rokami.
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8: UREJANJE ZGODBE

Zdaj moraš zgodbo še dokončati.
Zbereš ves material, ki si ga pripravil.
To so fotografije, risbe in posnetek svojega glasu.
Material naložiš na računalnik.
Material naložiš v program za urejanje.
Program za urejanje
ti pomaga narediti videoposnetek.
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V program za urejanje vstaviš:

posnetek svojega glasu

svoje fotografije

svoje risbe

svoje videoposnetke
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Urejanje je včasih težko delo.
Za pomoč lahko prosiš podporno osebo.
Podporna oseba ti lahko pomaga
vstaviti material v program za urejanje.

Fotografije in risbe postaviš tako,
da se ujemajo z besedilom.

Ko glas govori o nečem na fotografiji,
se mora ob istem času pokazati ta fotografija.
Ko glas govori o nečem na risbi,
se mora ob istem času pokazati ta risba.
Ko končaš s postavljanjem fotografij ali risb,
lahko dodaš glasbo.
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Razmisli o naslovu svoje zgodbe.
Na koncu videoposnetka napišeš,
da si zgodbo naredil in povedal sam.
Če ti je kdo pomagal narediti zgodbo,
napišeš tudi njegovo ime.

Napišeš lahko tudi,
da se zahvaljuješ ljudem,
ki so ti pomagali.

Ko končaš svojo zgodbo,
si oglej narejen videoposnetek.
Odloči se,
ali ti je všeč ali bi rad še kaj spremenil.
Če ti je videoposnetek všeč,
ga lahko shraniš.
To pomeni,
da ga lahko večkrat pogledaš.
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9: OGLED ZGODB IN PRAZNOVANJE!

Čestitamo!
Naredil si svoj videoposnetek.
Zdaj je videoposnetek končan.
Lahko se odločiš,
kaj boš naredil z videoposnetkom.
Če želiš,
lahko pokažeš videoposnetek svoje zgodbe drugim ljudem.
Lahko se odločiš,
da videoposnetka ne boš pokazal drugim ljudem.
V videoposnetku govoriš o stvareh,
ki so samo tvoje.
Ne želiš, da bi drugi vedeli o njih.
Videoposnetek lahko pokažeš svojim prijateljem in svoji družini.

Videoposnetek lahko pokažeš na računalniku.
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Na koncu si vsi ljudje
ogledajo videoposnetke zgodb.

Po ogledu vseh zgodb
lahko drugim sporočiš,
kaj ti je bilo všeč pri videoposnetkih,
ki si jih videl.
Tudi drugi ljudje ti lahko povedo,
kaj jim je bilo všeč pri tvoji zgodbi.
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10: MOJE MNENJE
Po ogledu videoposnetkov zgodb
lahko uporabiš emotikone.
Emotikoni so slike smeškov in simbolov.
Emotikoni se uporabljajo,
da z njimi povemo, če nam je nekaj všeč ali ne.
Vsak emotikon ima drugačen pomen,
na primer:

ta simbol pomeni, da ti je videoposnetek všeč

ta slika smeška pomeni, da se ti zdi videoposnetek zabaven

ta slika smeška pomeni, da se ti zdi videoposnetek žalosten
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ta slika smeška pomeni, da te je videoposnetek presenetil

ta simbol pomeni, da se ti zdi videoposnetek prisrčen

ta simbol pomeni, da je videoposnetek naredil nate vtis

Po ogledu videoposnetka izbereš emotikon,
ki se ti zdi za zgodbo najbolj ustrezen.
Osebi, ki je pokazala videoposnetek,
lahko tudi poveš,
kaj ti je bilo všeč.
Včasih ti kateri videoposnetek ne bo všeč.
Če osebi to poveš,
lahko postane žalostna.
Zato poskusi povedati nekaj lepega.
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PROJEKTNI PARTNERJI
Upstream Stories
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1.
8000 Århus C, Danska
www.upstreamstories.org
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
(KPEDU)
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola, Finska
www.kpedu.fi
ReykjavíkurAkademían
Þórunnartún 2
105 Reykjavík, Islandija
www.akademia.is
A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone
Via Tiro a Segno, 3/a
33170 Pordenone, Italija
www.anffaspordenone.it
VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN)
Kalvariju str 276-18
08316 Vilnius, Litva
www.ilcnet.lt
Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK)
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slovenija
www.ciktrebnje.si
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PRIDRUŽENI PARTNERJI
Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slovenija
www.vdc-nm.si
European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgija
www.eaea.org
Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Islandija
www.styrktarfelag.is
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INFORMACIJE O PROJEKTU IN VIRI:
DigiStorID - Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti
in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju
Program Erasmus+,
KA2 Sodelovanje za inovacije
in izmenjava dobrih praks
Številka projekta:
2018-1-SI01-KA204-046998
Naslov priročnika:
Kako narediti digitalno zgodbo
Smernice za osebe z motnjami v duševnem razvoju
Vodilna organizacija za priročnik:
Anffas Onlus Pordenone
Vodilna organizacija je tista,
ki združuje delo vseh organizacij,
ki so del projekta.
Ta priročnik so razvili:
partnerji v projektu DigiStorID
S sodelovanjem
skupine testnih bralcev iz Anffas Udine.
Prevod:
Kristina Jerič
S sodelovanjem
uporabnikov Varstveno delovnega centra Novo mesto, Enota Trebnje.
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Ilustracije:
Giulio De Vita
Grafično oblikovanje:
Alessia Agostinis
za PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli iz Pordenona.
Viri:
Partnerji v projektu DigiStorID
Lambert, Joe:
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community
Evropsko združenje za vključevanje Inclusion Europe:
www.inclusion-europe.eu

Več informacij o projektu DigiStorID:
www.digistorid.eu

Izvedba tega projekta
je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorjev
in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov,
ki jih publikacija vsebuje.
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