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… v naš projekt vidusign! Video postaja vedno bolj priljubljena oblika komuni-
kacije, ki ponuja neskončne kreativne možnosti. Je popoln medij za komuni-
ciranje in izražanje idej gluhih, hkrati pa je video medij, ki zahteva disciplino, 
razumevanje in ideje. Na tem področju želimo ponuditi podporo – omogočiti 
konstruktivno in kreativno uporabo videa gluhim v Evropi. 

V okviru projekta smo razvili video ideje in video primere. Vsi materiali so bili 
preizkušeni v delavnicah, ki smo jih izvedli s sodelovanjem gluhih, slišečih, mla-
dih in starih v partnerskih državah po Evropi. Pričujoča knjižica povzema vse, 
kar smo razvili, hkrati pa vsebuje informacije o vsebinski zasnovi samega pro-
jekta in informacije za lažje razumevanje ključnih idej. Oblikovana je tako, da 
omogoča učiteljem, ki delajo z gluhimi, bolj sistematično in pedagoško podpo-
ro pri vključevanju videa. Uporabljajo pa jo lahko tudi gluhi sami.

Upamo, da vam bo knjižica všeč in da jo boste uporabljali. Zelo bomo veseli, če 
nas boste kontaktirali na  hello@vidusign.net

Armin Hottman z ekipo vidusign

www.vidusign.net

mailto: hello@vidusign.net
http://www.vidusign.net
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vidusign raziskuje, kako lahko video podpre ustvarjalno raziskovanje in pro-
blemsko učenje z uporabo različnih načinov komuniciranja. Deluje transverzal-
no v različnih evropskih državah, z namenom pomagati mladim gluhim oseb-
am, starim od 15 do 24 let, pri njihovem izobraževanju in pripravi na poklicno 
življenje. Vidusign podpira predvsem:

• Opolnomočenje gluhih
• Raziskovanje videa kot kreativnega orodja
• Ozaveščanje o izzivih, s katerimi se srečujejo gluhi 

Gluhe in naglušne osebe imajo težave tudi pri govoru, kar lahko oteži njihove 
profesionalne odnose, še posebej, če sogovornik nima izkušenj v komunicir-
anju z gluhimi in naglušnimi. Nekateri gluhi uporabljajo druge oblike komuni-
kacije, ki jih delodajalec ali sodelavci ne razumejo. Video lahko kot kreativno 
orodje za komunikacijo pomaga v primerih, ko so druge oblike komunikacije 
preveč zapletene, še posebej pa pri prvem stiku.

Med gluhimi so posamezniki, ki snemajo odlične videe kot tudi mladi, ki videa 
ne uporabljajo toliko, kot bi lahko, če bi vedeli kako. Vidusign ideje posebej 
ciljajo na tiste posameznike, ki imajo malo ali pa celo nič izkušenj s tehnikami 
in orodji, vidusign viri pa omogočajo, da se tehnike in orodja uporabi samosto-
jno.

Smisel vidusigna je učencem pokazati, kako lahko sami raziščejo uporabo ka-
mere, gibljivih slik in kako lahko z video montažo vplivamo na pomen zgodbe. 
Uporaba videa se dobro ujema z različnimi pristopi v komunikaciji med gluhimi 
in naglušnimi, hkrati pa se dobro vmešča v evropski kontekst v smislu lažje 
komunikacije preko meja lastne kulture posameznikov. 

Kje lahko vidusign pomaga
Pri kreativni video produkciji niso pomembne samo tehnične spretnosti. Prve 
povratne informacije, ki smo jih dobili po, s strani Equalizenta iz Avstrije izve-
denih vidusign  delavnicah so pokazale, da skupinsko delo z videom dviguje 
učni potencial, kot je na primer zaupanje. 
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Skupinsko delo je aktivnost, ki podpira team building in skupinsko dinami-
ko. Video produkcija temelji, kot vsaka druga medijska produkcija, na delitvi 
različnih produkcijskih vlog ter je proces vreden truda, saj posameznika obo-
gati. Član tima je tako lahko na primer  pisec vsebin, medtem ko drugi delajo 
s kamero, snemanjem ali v montaži. Drug primer pa je priprava izobraževalnih 
videov. Učenci izdelajo videe o tem, kar so se naučili in jih delijo z vrstniki.

Podpora prehodu iz šole na trg dela
Vidusign ideje so zelo koristne pri prehodu iz šole na trg dela in prehodu iz šole 
na univerzo. GISTAL, eden od španskih partnerjev, je dodal dve priporočili:

• Materiali za pomoč pri prehodu iz šole na trg dela naj vključujejo 
aktivnosti o načinu vstopa na trg dela: iskanje dela, razgovor za delo, 
začetek v novi službi

• Materiali za pomoč pri prehodu iz srednje šole na fakulteto lahko 
vključujejo aktivnosti za lažje razumevanje gluhote med zaposlenimi in 
študenti na izobraževalnih ustanovah. 

Equalizent je izvedel delavnice, v katerih so vidusign ideje uporabili za pripravo 
vizualnih / video CV-jev. Učenci lahko zberejo posnete materiale in jih združijo 
v video. Z video CV-jem se lahko mladi predstavijo na bolj zanimiv in izrazen 
način z uporabo znakovnega jezika in slik, kot to dopušča natisnjen CV.
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Začeti z video produkcijo

Ta knjižica zajema širok razpon produkcijskih aktivnosti, od enostavnih videov 
z enim posnetkom do celotnih video produkcij. Če nimate nobenih izkušenj z 
video produkcijo, je najboljše, če začnete z začetnimi primeri in nadaljujete s 
težjimi primeri takrat, ko osvojite začetne. Pomembno je, da ste pozorni na 
učne cilje in ne na produkcijo samo. Če ciljate previsoko, se lahko stvari zelo 
hitro zapletejo. Zelo pomembno je tudi, da se zavedate, katere produkcijske 
kompetence imate v vaši skupini kako vam lahko pomagajo pri delu v delav-
nici. 

V izvedbi video delavnice je potrebno upoštevati naslednja produkcijska 
področja:

• Povezovanje kamere in računalnika
• Kopiranje video in avdio datotek na računalnik
• Uporaba osnovne do vmesne programske opreme za obdelavo videa 

(programska oprema za Smart phone, Microsoft Movie Maker, Apple 
iMovie, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro, ...)

• Znanje o osnovnih video formatih (na priemr mp4)

Če učenci uporabljajo svojo opremo je potrebno predhodno preveriti kompati-
bilnost opreme in biti pozoren na morebitne viruse. Preveriti je potrebno  tudi 
samo delovanje opreme, napolnjenost baterij in razpoložljivosti morebitna do-
datna oprema na delavnici.

Pedagogika delavnic
Dobro vodenje delavnice je neizmeren prispevek k učnemu uspehu. Priporočljivo 
je imeti vsaj dva trenerja, saj tako zagotovimo dovolj usmerjanja in pregled. 
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Tehnični proces potrebuje skrb in čas. V naših vidusign delavnicah smo po-
sebno pozornost namenili procesom v skupini. Celotno praktično delo je bilo 
izvedeno v malih skupinah z dvema do štirimi udeleženci. Vsak član skupine bi 
moral aktivno sodelovati v delavnici. Če znotraj skupine pride do kakršnihkoli 
težav, se lahko izbere predstavnik skupine, ki pomaga težavo rešiti.

Video začetniki lahko enostavno postanejo prevzeti s terminologijo in izrazi, kot 
na primer »stop – motion«, »produkcija filma«, »razlika med mirujočo in gibl-
jivo sliko« ali »pomen fps«. Dobra razlaga ali slovarček lahko zelo  pomagata. 
Vizualno gradivo za usposabljanje je na splošno zelo koristno. Zelo pomembno 
je znebiti se morebitnega strahu in dati enostavna in jasna navodila. Za začetek 
lahko raziščete naše osnovne video vadnice o uporabi kamere in urejanju.

Video delavnice za gluhe in naglušne potrebujejo približno enkrat več časa za 
planiranje in izvajanje kot za slišeče. Procesi v skupini in urejanje videov sta še 
posebej zamudna (za vse). Pred koncem delavnice mora ostati dovolj časa za 
predstavitev in razmislek o videu.

Uporaba video kamere
Kamera je čudovito in kreativno orodje, ki učencem dovoljuje, da se izrazijo. 
Zajame lahko mirujoče ali gibljive slike in prenaša zelo različna sporočila. Sploh 
ni pomembno, kakšno kamero uporabljate pri večini vaj, tukaj so informacije o 
tem, kaj je trenutno na voljo. 

• Mobilni telefoni (smart phone): Kamere na telefonih se izboljšujejo 
tako za zajemanje mirujočih kot za zajemanje gibljivih slik, ki jih lahko 
takoj naložimo na računalnik.

• Spletne kamere: spletne kamere so ponavadi vgrajene v večino pre-
nosnikov, dodamo pa jih lahko tudi na namizni računalnik. Kvaliteta 
slike običajno ni najboljša.

• Video kamere: video kamere so enostavne za uporabo in so zelo 
vsestranske. Običajno imajo dober zoom objektiv in so lažje za roko-
vanje kot fotoaparati.

• Fotoaparati z video funkcijo: kamere za zajemanje mirujoče slike z 
zamenljivimi objektivi ponujajo odlično kvaliteto slik (»filmski izgled«) 
in so še posebej uporabne za kvalitetnejše produkcije.
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Pomembno je imeti posnetke s čim manj tresenja. Novejše kamere že ponujajo 
»stabilizacijo slike«, kar je zelo koristno. Poskrbeti morate le za to, da je funkci-
ja vklopljena. Za statične posnetke je zelo koristen tudi stativ.

Pri uporabi kamere bodite čim bolj kreativni in raziščite vse možnosti upora-
be kamere. Izogibajte se enakim postavitvam kamere s čim bolj raznolikim gi-
banjem kamere. Tako boste izboljšali svoje videe in jih naredili bolj zanimive. 
Lahko začnete z raziskovanjem:

• Okvir posnetka: širok posnetek (zajame kolikor je mogoče), srednji 
posnetek (zajame eno ali dve osebi), približek (zajame detajl)

• Kompozicija: delajte z ospredjem in ozadjem, raziščite različne kote 
kamere (postrani,…)

• Postavitev kamere: preizkusite zelo nizko postavitev kamere (sne-
manje od spodaj navzgor) ali visoko postavitev kamere (snemanje od 
zgoraj navzdol)

• Gibanje kamere: gibanje kamere od leve proti desni in obratno, nagib 
kamere (od spodaj navzgor in obratno), približevanje, sledilni posnetek 
(hoja s kamero v roki).

Urejanje video materialov
Urejanje je kreativni proces izbiranja in združevanja video materialov v film. 
Vsebuje lahko dodajanje fotografij, efektov, prehodov, naslovov in zvoka. 
Običajno boste šli skozi ta proces:

1. Zajemanje materiala: kopiranje video posnetkov, zvoka in fotografij v 
računalnik

2. Urejanje materiala: menjava zaporedja, krajšanje posnetkov, dodajanje 
efektov in prehodov, dodajanje naslovov in zvoka

3. Ustvarjanje / izvažanje materiala: Izdelava novega videa v programu za 
urejanje
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Brezplačni ali poceni programi, kot sta Microsoft Movie Maker in Apple iMo-
vie, so odlična izbira za večino idej in predlogov v tej knjižici. Obstajajo tudi 
osnovni programi za urejanje videa na vseh modernejših mobilnih telefonih, 
katere lahko prav tako uporabimo za te naloge. Obstaja vedno več tipov video 
kodekov (format, kako je video posnet). Pred snemanjem je dobro preveriti, če 
so posnetki s kamere kompatibilni s programsko opremo oziroma ali je potreb-
no format posnetka pretvoriti (obstajajo brezplačni pretvorniki, kot na primer 
http://www.online-convert.com). Video primeri na YouTube so vam v veliko 
pomoč pri začetku. 

Delitev vašega videa
Delitev pomeni predstaviti vaš video publiki. To je zelo koristno, saj tako dobite 
povratne informacije, ki vam lahko pomagajo izboljšati vaše izdelke. Zavedati 
pa se morate, da je potrebno imeti za objavo soglasje ljudi, ki so na posnet-
kih.

Tehnični proces je zelo enostaven. Svoje video datoteke lahko naložite na plat-
forme, kot sta YouTube in Vimeo. Prav tako lahko datoteke nalagate direktno 
na socialna omrežja, kot je Facebook, lahko pa jih pošiljate tudi kot tvite.
Če želite, da čim več ljudi najde vaš video, morate razmisliti in videu dati do-
ber naslov, opis in oznake (kot na primer »stop motion, stvari, ki so mi všeč, 
hobiji, potovanja«). Preden naložite video, preverite, kako je urejeno področje 
avtorskih pravic. Naložite samo videe, ki ste jih posneli sami ali pa so prosti za 
uporabo (kot na primer »Creative Commons« licence).Če dvomite, preberite 
naslednje o avtorskih pravicah:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=��52�
ali http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtorske_pravice).

http://www.online-convert.com
https://www.uradni-list.si/1/content?id=78529
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtorske_pravice
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vidusign primeri

Šest vidusign primerov spodaj pokriva področja »kreativnega odkritja« in »ust-
varjalnega reševanja problemov«za gluhe. Teme vsebujejo velik razpon pro-
dukcijskih stopenj in različnih medijskih žanrov. Pripravljeni so tako, da poma-
gajo učiteljem najti iztočnico za njihove lastne projekte.

Začetni primer Tema 01: 10 sekund za tvojo kretnjo
Žanr: Video z enim posnetkom brez urejanja
Vsebinsko priporočilo: kreativen razvoj novih kretenj, ki 
nastajajo med državami
Cilj: enostavna naloga za predstavitev video snemanja.
Povezava: http://task1.vidusign.net

Vmesni primer Tema 02: Stvari, ki so mi všeč
Žanr: Stop motion video
Vsebinsko priporočilo: vsebuje osebne hobije
Cilj: razumevanje, kako lahko fotografija postane video
Povezava: http://task2.vidusign.net

Napreden 
primer 

Tema 03: Poezija za gluhe
Žanr: Poezija za gluhe – dramatični produkt
Vsebinsko priporočilo: vprašanja o vsakodnevnem življenju
Cilj: Podpiranje jezikovne usposobljenosti in osebni izraz
Povezava: http://task3.vidusign.net

Kreativno odkritje
Učenje in razumevanje komunikacijskega potenciala videa.

http://task1.vidusign.net
http://task2.vidusign.net
http://task3.vidusign.net
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Kreativno reševanje problemov 
Prostor za resnične probleme gluhih

Začetni primer Tema 04: Moj največji pomočnik
Žanr:  Video z enim posnetkom brez urejanja
Vsebinsko priporočilo: Predstavite najpomembnejšo stvar 
oziroma orodje, ki vam pomaga v vsakodnevnem življenju
Cilj: podpreti komuniciranje z ljudmi (gluhimi in slišečimi) in 
izboljšati zaupanje v komunikaciji
Povezava: http://task4.vidusign.net

Vmesni primer Tema 05: Delo z menoj
Žanr: foto zgodba
Vsebinsko priporočilo: Trg dela  
Cilj: Ozaveščanje in prikaz potencialnih problemov pri delu
Povezava: http://task5.vidusign.net

Napreden 
primer

Tema 06: Življenje brez ovir 
Žanr: Celotna video produkcija
Vsebinsko priporočilo: vprašanja vsakodnevnega življenja
Cilj: Ozaveščanje med slišečimi ljudmi in podpora drug 
drugemu pri vsakodnevnih vprašanjih
Povezava: http://task6.vidusign.net

http://task4.vidusign.net
http://task5.vidusign.net
http://task6.vidusign.net
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Žanr  Video z enim posnetkom brez urejanja

Učni cilji  Razumevanje gibljivih slik, postavitve kamere in 
  izbora kadra
Stopnja produkcije  Začetna

Potreben čas  Minimalno 2 uri

Potrebna oprema  Video kamera (katerikoli Tipp kamere; mobilni 
  telefoni so za to nalogo zelo primerni, saj omogočajo  
  takojšnje nalaganje videa); Monitor / projektor za  
  predstavitev

Tema 1 > 10 sekund za tvojo kretnjo
„10 sekund za tvojo kretnjo“ je vaja, kjer z enim posnetkom posnamete 10 
sekund dolg video vašega imena v znakovnem jeziku, vaše najljubše kretnje ali 
kretnje, ki je tipična za vas ali vaše okolje. Poigrajte se z različnimi možnostmi 
postavitve kamere in osvetlitve ter izberite najljubšo možnost. Urejanje v tej 
nalogi ni zahtevano.
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Potrebni koraki
1. Izbrati idejo: Izberite kretnjo, ki jo želite posneti: vaše ime v znakovnem  
 jeziku, najbolj priljubljena ali tipična kretnja.

2. Raziskati postavitev kamere, različne kadre, gibanje, razsvetljavo.  
 Posnemite vrsto različnih posnetkov z:

  a.  Različnimi kadri (približano, oddaljeno)
  b.  Različnimi postavitvami kamere (z višine, od spodaj, s strani)
  c.  Različnimi premiki kamere (zoomiranje, približevanje, spreminjanje  
   položaja)
  d.  Različno razsvetljavo (znotraj, zunaj, močna osvetlitev, sence)

3. Izberite najljubši posnetek: Preglejte vse posnetke in izberite enega.

4. Predstavite svoj video posnetek: Pokažite svoj izdelek skupini.

5. Naložite in delite svoj film na spletu!      
 (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter,…)

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task1.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Ideje iz te naloge se lahko povežejo z elektronskim mapo. Lahko jih združimo in 
z njimi podpremo video CV – združimo lahko več posnetkov.

http://task1.vidusign.net
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Tema 02 > Stvari, ki so mi všeč
Stop motion tehnika je namenjena animiranju objektov in slik. Predstavlja tudi 
zelo dober uvod v osnove gibljivega filma. Osnovna ideja je, da predmet rahlo 
premikamo in vsak premik fotografiramo.

Žanr  Stop motion video

Učni cilji  Razumeti, kako lahko mirujoči objekti in slike   
  postanejo film
Stopnja produkcije  Vmesna

Potreben čas  Minimalno 4 ure

Potrebna oprema  Fotoaparat (mobilni telefona li katerkoli drug 
  fotoaparat); Programska oprema za obdelavo videa  
  (osnovna programska oprema, kot na primer   
  Microsoft Movie Maker ali Apple iMovie)
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Potrebni koraki
1. Izbrati idejo: katero stvar bi radi animirali? Najboljše je animirati nekaj,  
 kar imate radi.

2. Pripravite zgodbo: planirajte razvoj zgodbe in pripravite potrebne   
 predmete in ozadje.

3.  Fotografirajte svojo zgodbo: fotografiranje se lahko začne:

  a. Naredite fotografijo
  b. Rahlo prestavite predmet
  c. Naredite novo fotografijo
  d. Ponovno rahlo prestavite predmet (ponovite vsaj �0-krat!)

4. Preverite zgodbo, če je vse v skladu s planom: zgodbo lahko enostavno  
 preverite na fotoaparatu. Poglejte, če animacija deluje.

5. Zaključite zgodbo: Uvozite vse fotografije v program za obdelavo videa  
 (npr. Movie Maker).  Za vsako mirujočo fotografijo boste potrebovali zelo  
 kratek čas, da dobite animacijski efekt. Dodajte naslov, glasbo in zaključite  
 video.

6. Sedaj je čas, da svoj video delite na spletu 
 (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter,…).

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task2.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Ta žanr se lahko uporabi za katerokoli zgodbo. Vključuje lahko tudi zgodbe, ki 
temeljijo na osebnih izkušnjah ali pa se dotikajo področja zaposlovanja.

http://task2.vidusign.net
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Tema 03 > Poezija za gluhe
Poezija za gluhe je priljubljen žanr, ki temelji na poeziji, gledališču in glasbenih 
video posnetkih. Sporočilo ustvarjajte prosto, ne samo z govorom ali znakov-
nim jezikom. Uporabite tudi govorico telesa, mimiko obraza in geste.

Videi so lahko povezani z gluhoto, identiteto ali z dogodki, s katerimi se mladi 
srečujejo. Ena od možnosti je na primer »Povodni mož« Franceta Prešerna. 
Tekst za to nalogo in končni izdelek lahko najdete na spletni strani Vidusigna. 
Različne skupine so posnele vsaka svoj del zgodbe.

Žanr  Poezija za gluhe – dramatski video

Učni cilji  Izražati se svobodno s pomočjo lastnega telesa

Stopnja produkcije  Napredna

Potreben čas  Minimalno 4 ure

Potrebna oprema  Video kamera (video kamera ali DSLR fotoaparat z  
  video funkcijo); Programska oprema za urejanje videa  
  in računalnik (osnovna programska oprema, kot sta  
  Microsoft Movie Maker in Apple iMovie; naprednejše  
  produkcije bodo zahtevale naprednejšo programsko  
  opremo – poglejte temo 06)



st
ra

n 
1�

Potrebni koraki
1. Razvijte svojo idejo: razpravljajte o zgodbi in naredite načrt, katere dele  
 oziroma scene zgodba vsebuje. Razmislite o možni vizualizaciji in lokacijah.

2. Vadite svoj del zgodbe: zvadite svoj del in delajte na gibanju. Kako želite  
 vizualizirati svojo zgodbo? Kako lahko razdelite vloge v skupini? Pogovorite  
 se o primernem ozadju (odvisno od vremena).

3.  Posnemite zgodbo: Pri snemanju lahko uporabite ideje za postavitev  
 kamere in produkcijo iz prejšnjih nalog. Bodite kreativni pri uporabi   
 kamere. S pomočjo kamere poudarite to, kar želite prikazati z zgodbo.

4. Preverite zgodbo: posnet material lahko enostavno pregledate na kameri.  
 Prepričajte se, da so posnetki dobre kvalitete in se pogovorite o   
 morebitnih idejah.

5. Uredite in predstavite zgodbo: uredite video material in ga delite   
 na spletu.  

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task3.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Poezija za gluhe je zelo široko in kreativno področje oziroma žanr. Najpogostejše 
ideje temeljijo na produkciji glasbenih videov, vendar je lahko takšen format 
uporabljen tudi za zgodbe, povezane z vsakodnevnimi vprašanji.

http://task3.vidusign.net
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Tema 04 > Moj največji pomočnik
„Moj največji pomočnik“ je vaja za začetnike. Je video z enim posnetkom in 
takojšno objavo na spletu, kjer si ga lahko ogledajo vrstniki. Glavni namen je 
v videu pokazati najpomembnejše orodje (katerikoli pripomoček, tudi spletne 
aplikacije), ki vam pomaga v vsakodnevnem življenju.

Žanr  Video z enim posnetkom brez urejanja

Učni cilji  Povečati zaupanje v komuniciranju

Stopnja produkcije  Začetna

Potreben čas  Minimalno 1 ura

Potrebna oprema  Pametni telefon, osebni računalnik s spletno kamero,  
  internetna povezava
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Potrebni koraki
1. Izbrati idejo: izberite koristen pripomoček, ki ga želite predstaviti.

2. Pripravite vse potrebno za snemanje. Izberete lahko:

 a. Uporabo pametnega telefona in primerno programsko opremo   
  (skype, google hangout, ...).
 b. Uporabo osebnega računalnika in primerno programsko opremo   
  (skype, google hangout, ...).

3.  Naredite posnetek in ga delite z vrstniki      
 (prosite jih za povratno informacijo).

Izbirno: uporabite lahko tudi druge aplikacije, kot na primer YouTube cap-
ture (www.youtube.com/capture), storitev za deljenje videov Vine (https://
vine.co/) ali platformo Instagram (https://instagram.com/) za snemanje in 
takojšnje deljenje kratkega videa.

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task4.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Video z enim posnetkom je najlažji način za spoznavanje videa. Na ta način 
lahko posnamemo pravzaprav vse video produkcije. Lahko pa ta format upora-
bimo tudi za snemanje drugih zgodb, povezanih z vsakodnevnimi vprašanji.

http://www.youtube.com/capture
https://vine.co/
https://vine.co/
https://instagram.com/
http://task4.vidusign.net
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Tema 05 > Delo z menoj
V tej nalogi je potrebno opisati delovno situacijo v obliki foto zgodbe. Namen 
naloge je ozaveščanje o potencialnih problemih pri delu – ponazoriti konkret-
ne težave, s katerimi se soočajo gluhi. Združite lahko fotografije in tekst v zani-
miv video. Naprednejše skupine lahko v pripovedovanje zgodbe vključijo tudi 
kratke video izseke. 

Žanr  Foto zgodba

Učni cilji  Naučiti se povedati osebno vizualno zgodbo

Stopnja produkcije  Vmesna

Potreben čas  Minimalno 2 uri

Potrebna oprema  Fotoaparat (lahko tudi mobilni telefon);    
  Programska oprema za obdelavo videa (osnovna  
  programska oprema, kot na primer    
  Microsoft Movie Maker ali Apple iMovie)
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Potrebni koraki
1. Izbrati 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. Pripravi zgodbo: za planiranje snemanja videa lahko uporabite snemalno  
 knjigo (kjer planirate, kaj boste posneli).

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

4. Dokončajte svojo zgodbo: Uvozite vse foto ali video materiale v program  
 za obdelavo videa (na primer Microsoft Movie Maker). Razvrstite fotogra- 
 fije 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 na spletu! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter,…).

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task5.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Foto zgodbe so odlične začetne vaje za vstop v svet video produkcije. Uporabi-
mo jih lahko za kakršnokoli zgodbo.

http://task5.vidusign.net
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Tema 06 > Življenje brez ovir
Zadnja naloga ponuja priložnost producirati video dokumentarec, povezan z 
vprašanji vsakdanjega življenja. Dokumetarec ni domišlijski, namenjen je sne-
manju oziroma prikazu resničnosti – posneti dogodke, ko se zgodijo. Če želite 
izvedeti več o dokumentarnem filmu, poiščite informacije na spletu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Documentary_film

Čeprav naloga vključuje celoten postopek video produkcije, je odvisno od vas, v 
kolikšni meri boste postopek upoštevali. Če je to vaš prvi video dokumentarec, 
je boljše, da se lotite enostavnejšega in bolj obvladljivega dokumentarca.

Žanr  Dokumentarni video

Učni cilji  Razumevanje osnovnih konceptov dokumentarnega  
  filma
Stopnja produkcije  Napredna

Potreben čas  Minimalno 2 dneva

Potrebna oprema  Video kamera (video kamera ali DSLR kamera z video  
  funkcijo); Program za urejanje (napredna programska  
  oprema, kot na primer Adobe Premiere Elements,  
  Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Magix Video,   
  Apple Final Cut)

http://en.wikipedia.org/wiki/Documentary_film
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Potrebni koraki
1. Izbrati idejo: v vašem dokumentarcu lahko posnamete katerokoli zgod- 
 bo iz vsakodnevnega življenja. Povezana je lahko z dogodkom (glejte   
 primer »Diversity ball« spodaj), lahko pa z vsakodnevnimi aktivnostmi.  
 Poskrbite le, da je zgodba dovolj posebna. Tako bo vaša produkcija bolj  
 obvladljiva.

2. Pripravite zgodbo: Na eni strani napišite povzetek tega, kar želite narediti:

  • Zgodba v treh stavkih?
  • Kaj želite sporočiti s svojo zgodbo?
  • Kdo bo vključen v zgodbo? Kje želite zgodbo posneti?
  • Kakšna je načrtovana dolžina zgodbe?
  • O katerih podobah razmišljate?

3.  Posnemite svojo zgodbo: ko enkrat veste, kaj in kako želite posneti, ste  
 pripravljeni na snemanje. Držite se načrtovane zgodbe, vendar bodite  
 pripravljeni na nepredvidljive stvari oziroma dogodke, ki lahko vaš video  
 naredijo zanimivejši. Bodite kreativni pri uporabi kamere (poglejte prve  
 naloge, da osvežite spomin).

4. Uredite svojo zgodbo: Uvozite vse video materiale, naredite prvo,   
 »grobo« montažo in jo pokažite vrstnikom. Skupaj se pogovorite o tem,  
 kako bi lahko video izboljšali. Nato lahko video dokončate.  

5. Delite vaš video na spletu! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter,…).

Podporni material
Video primeri in vadnice
http://task6.vidusign.net

Ideje in priporočila za nadaljnje delo
Dokumentarni film je idealen za katerokoli zanimivo situacijo povezano z de-
lom ali življenjem.

http://task6.vidusign.net
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