„Delo z menoj“
vidusign kreativno re š eva n j e p ro b l e m ov 0 5 : fo to zgo d b a

Povzetek naloge
V tej nalogi je potrebno opisati delovno situacijo v obliki foto zgodbe. Namen
naloge je ozaveščanje o potencialnih problemih pri delu – ponazoriti konkretne težave, s katerimi se soočajo gluhi. Združili boste fotografije in tekst v
zanimiv video. Naprednejše skupine lahko v pripovedovanje zgodbe vključijo
tudi kratke video izseke.

Reference
Žanr
Učni cilji
Stopnja produkcije
Potreben čas
Potrebna oprema

Foto zgodba
Naučiti se povedati osebno vizualno zgodbo
Vmesna
Minimalno 2 uri
Fotoaparat, programska oprema za obdelavo
videa

vidusign.net ǀ facebook.com/Vidusign ǀ 2

Potrebni koraki
1.

Izberite idejo: kakšno situacijo v zvezi z delom želite predstaviti?
Nekaj idej:
•
•
•
•
•

Prehod iz šole na trg dela
Iskanje dela / vloge in prošnje / razgovor za delo
Posebne potrebe in specifični problemi pri delu / usposabljanju
Zgodbe o uspehu
Brezposelnost in zavod za zaposlovanje / birokracija

2.

Pripravite zgodbo: za planiranje snemanja videa lahko uporabite
snemalno knjigo.

3.

Fotografirajte svojo zgodbo: posnemi približno 10 fotografij (ali
kratkih video sekvenc), ki jasno izražajo vaše ideje. Preverite pos
netke na fotoaparatu takoj, ko so narejene.

4.

Dokončajte svojo zgodbo: Uvozite vse foto ali video materiale v
program za obdelavo videa (npr. Movie Maker). Razvrstite fotografije ali video sekvence v pravilen vrstni red. Dodajte tekst, grafiko, naslove in izvozite vaš video. Končni video naj bo med 1 – 2
minuti dolg.

5.

Delite vaš film!

Primeri
Primeri “Pilotni Video Tema 05”
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