
Þetta er sagan mín, Þetta eru tækin mín: stafræn frásögn til að tjá sig og hafa samskipti

Stafræn frásögn fyrir hóp ungra fullorðinna - nemendur og fyrrverandi nemendur í framhaldsskóla (18-20 ára) með vitræna fötlun og 
í sumum tilfellum með félagslega óhagstæðan bakgrunn. Kennarar nota stafræna frásögn á „augliti til auglitis“ verkstæði til að auka 
sjálfsmynd nemenda og auka sjálfstraust þeirra, samskipti, félagslega og skipulagshæfileika, auk notkun stafrænna tækja (spjaldtölva, 
snjallsími) til að tjá sig. Sértæk námsleið sem sýnir áherslur á starfsemi sem þróuð er með nemanda með alvarlega vitsmunalega fötlun 
og geðsjúkdóma.
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Markhópur Markhópurinn í þessari vinnustofu er hópur ungra fullorðinna með ýmis konar vitsmunalega fötlun. Þar 
sem hver nemi á hverri vinnustofu getur haft (og líklega mun hafa) sérstaka námsörðugleika, mun hver 
nemandi fá eins mikið og hægt er 1/1 aðstoð, persónulega aðstoð og mun þróa námsferlið og verkefnin á 
sinn eigin hátt. Persónulegi hluti þessarar námsbrautar er sérstaklega sniðinn fyrir einstakling með alvarlega 
vitræna fötlun, með einhverja líkamlega skerðingu og er þar af leiðandi heftur í samskiptum við aðra.

Lýsing á viðfangsefnum Almennar áskoranir: Leiðbeinendur með mismunandi “innganga” í vitsmunalegum hæfileikum og 
tæknilegum hæfileikum; nemendur með lélega samskiptahæfni; lítið úthald í athyli í samanburði við 
verkefni; leiðir til þess að kennari þarf að einfalda - stundum að miklu leyti - útskýringar á verkefnum og 
ferlum til nemenda.



Þjálfunarferlið 
eða
Hvernig hefur þessi 
áskorun áhrif á 
hvatningu og árangur í 
hópnum þínum?

Slík vinnustofa hefur í för með sér - bæði fyrir kennara / leiðbeinendur og nemendur - möguleika á reynslu, 
sem er mjög vinsæl meðal ungra: grípa og deila innsýn í eigið líf með stafrænu tæki. Slík algeng aðgerð er oft 
gerð með litlum skilningi bæði á afleiðingum hennar og tilgangi. Hins vegar geta kennarar / leiðbeinendur, 
sem tilheyra annarri kynslóð, hugsanlega ekki skilið til fulls möguleikana sem fylgja þátttöku, hvatningu og 
hæfni til að gera stafræna frásögn um sjálfan sig eða fyrir þá yngri.
Almennur tilgangur þessarar námsbrautar er að gefa ungum fötluðum tækifæri til að móta og kynna 
innsýn í líf sitt fyrir jafningja sína, fjölskyldur þeirra og hugsanlega til hvers sem er; og að gefa bæði ungu 
fólki og sérfræðingum sem vinna með þeim sem kennarar/leiðbeinendur aukna vitund um hvað hægt er 
að gera með stafrænum verkfærum bæði til sjálfstjáningar og til að sigrast á hindrunum á árangursríkum 
samskiptum sem stafa af fötlun .

Lýsing á starfseminni Þessum námslið er skipt í 2 hluta: hópastarf, þar sem kynningar eru framkvæmdar bæði almennt og af 
þátttakendum, kennari með nemendahópnum; og einstökum fundum, þar sem hver nemandi fær 1/1 
þjálfun og stuðning í samræmi við sértæka eiginleika og þarfir.
Slík námsleið hefur verið prófuð í hópi 7 ungmenna með 8 leiðbeinendur. Sömu leiðbeinendur ættu að taka 
þátt í vinnustofunni, hver þeirra aðstoði sama nemandann í samræmi við þarfir hans. En ef óhjákvæmilegt 
er að skipta um kennara getur það einnig verið gert með 2 leiðbeinendum sem vinna saman sem 
samstarfsmenn/leiðbeinendur en aðrir hópar kennara geta skipst  með því að allir leiðbeinendur haldi 
góðu sambandi við samstarfsmenn og að þeir hafi reynslu af að vinna með fötluðum, og geta aðlagast 
hinum ýmsu kröfum og þörfum einstaklingsins sem þeir aðstoða í hverri lotu.
Það krefst lágmarks búnaðar: herbergi nógu stórt til að leyfa hópnum að hreyfa sig auðveldlega, með 
stólum og skrifborðum fyrir alla; grunnúrval stafræns tækjabúnaðar til að taka myndir eða kvikmyndir í 
stuttum myndskeiðum (snjallsími, spjaldtölvur, stafrænar myndavélar); fartölvu eða borðtölvu og prentara 
til að auðvelda framleiðslu, þó að hægt sé að breyta myndskeiðum á snjallsímum með því að nota forrit; 
flettitöflu, pappír fyrir söguborð, færanlegur minnisblöð (post-it miða), marglita tússpenna, A4 blöð.





Öll starfsemi er framkvæmd á staðnum. Verkstæði samanstendur af 8 fundum sem eru að meðaltali 1,5 
klukkustundir hver. Þetta ætti að vera nægilegt til að leyfa nemendum að skipuleggja stafrænu söguna sína, 
til að ljúka nákvæmum söguþræði, til að velja hvaða sjón- og hljóðefni þeir þurfa, að safna eða framleiða og 
velja það. Tæknileg vinnsla, sem getur verið erfið vegna bæði vitrænnar og líkamlegrar fötlunar, þarfnast 
annaðhvort sér námskeiðs eða er hægt að framkvæma af leiðbeinendum undir stjórn nemenda og 
samkvæmt söguborði þeirra. Stafræn vinnsla er ekki hluti af þessari námsleið.

1. Hópastarf: Kynning á frásögn unnin í hópastarfi
Hópastarfið er aðallega byggt á munnlegum og líkamlegum samskiptum. Kennari eða aðstoðarmaður er á 
staðnum og fær hver þáttakandi þá þjónustu sem þörf krefur
Með hópastarfi er ætlunin að skapa jákvætt og traust  andrúmsloft meðan hugmyndin að sögu eða 
frásögnin er kynnt. Það er hægt að gera með leikjahring, kynningum á hverjum og einum og einföldum 
persónulegum frásögnum. Auðvelt er að skrifa niður punkta af þessum kynningum og skrifa á flettitöflu 
sem síðan er hægt að skoða hvenær sem er í ferlinu þegar þörf er á fyrir frásögnina. Þegar leiðbeinendur 
telja að réttur andi hafi myndast og að geta til að segja einfalda sögu sé til staðar, er mögulegt að snúa sér 
að lokastiginu í þessum áfanga: sjónræna útskýringu (td, veggspjald með grínmyndum(comic-like scenes) 
sem leiðbeinandinn hefur samþykkt) sem er markmið vinnustofunnar. Sjónrænt er áherslan á 5 grunnskref 
til að búa til stutta sjálfstæða sjónræna saga - Hugmynd, handrit, söguborð, rannsóknir og breytingar - sem 
og á verkfærum og efni sem hægt er að nota. Eins og fram kemur hér að framan er síðasta skrefið aðeins 
gefið til kynna ef það er ekki krafist að nemar læri hvernig á að gera það tæknilega. Þetta hópastarf er um 
það bil 3 klukkustundir að jafnaði.

2. Augliti til auglitis, 1/1 upphafsmatssamtal 
Hver þátttakandi ætti að fara í einstaklingsviðtal með aðstoðarmanni, til að ganga úr skugga um að þeir 
hafi áhuga á verkefninu og hæfni þeirra, bæði sem sögumenn og sem notendur stafrænna verkfæra. 
Það er ekkert ákveðið kerfi með spurningum, þar sem mismunandi hæfileikar krefjast aðlögunar og 
hentugrar umorðunar þjálfara. 



Þættirnir sem spyrja þarf um eru í grundvallaratriðum: Hvaða algengu stafrænu verkfæri getur nemandinn 
notað (t.d. snjallsími, spjaldtölva,  stafræn myndavél, PC); hvort lærlingur veit og getur notað félagsleg net 
eða skilaboðatæki þar sem hægt er að birta skrifaðar upplýsingar, sjón-, hljóð- og myndskilaboð; Hver er 
raunveruleg tæknifærni þátttakandans með slík verkfæri og hvernig líkar þeim við þá. Slíkt samtal, sem 
skráð er af viðmælendum, getur einnig verið grundvöllur fyrir mat á virkni ásamt svipuðu lokaviðtali. Hvert 
viðtal tekur ekki meira en 15 mínútur.
Hingað til er hver þátttakandi með 1/1 með aðstoð. Sérhver aðstoðarmaður ætti að einbeita sér að og 
leggja áherslu á að þjálfa það sem lærlingur getur nú þegar gert og hvaða verkfæri eru til staðar og hvetja 
lærlinginn til að þróa skapandi hluta sögunnar með því að byrja með tækin sem þeir hafa og geta notað. 
Þetta sértæka vinnuferli hefur verið aðlagað að eiginleikum nemanda með alvarlega vitræna fötlun og 
líkamlega skerðingu, svo sem sjón eða hreyfingar, og þátttakendur með alvarlega sértæka námsörðugleika.

3. “Þetta er sagan mín, þetta eru tækin mín”
Ung persóna með alvarlega vitræna fötlun og líkamlega skerðingu hefur hagsmuni, líkar og mislíkar það 
sama og allir aðrir. Einfalt samtal mun vekja athygli á áhugaverðu, tilfinningalega sterku málefni sem tengist 
daglegu lífi, efni sem auðveldlega hægt að safna saman eða framleiða um og sem nemandi vill deila með 
öðrum. Fyrir slíka nemendur er frásögn úr röð af myndum með einfaldri tónlist sem valin er af nemendum 
og leiðbeinandi leiðbeinir um, gæti verið  hentug leið til að segja sögu. Slíkt val getur komið í veg fyrir 
erfiðleika með talað eða skrifað tungumál, einnig með því að framleiða og framkvæma rökrétt tengsl við 
efni þar sem skilaboðin eru sett fram sem blanda af nokkrum mismunandi og síbreytilegum þáttum, svo 
sem stuttum myndskeiðum með hreyfingu og hljóðum.
Eftir að hafa valið umræðuefni mun myndrænt söguborð hjálpa til við að skilgreina hvaða þættir eru 
nauðsynlegir og í hvaða röð á að raða þeim.
Næst er að safna myndum. Meðal stafrænna tækja sem hægt er að nota til að örva áhuga nemanda og 
auðvelt er að nota er spjaldtölva. Slík tól er mjög algeng og “smart”, og þess vegna aðlaðandi; Það getur 
hjálpað til við að horfa á skjáinn og taka myndir með mjög einföldum ábendingum.



Stærð skjásins, sem er stærri en sá sem er í boði með síma eða stafrænum myndavélum, hjálpar nemendum 
með sjónskerðingu; möguleiki á að sjá greinilega leiðir nemandann strax að niðurstöðu og hjálpar til við 
að velja. Nánara val krefst útprentunar á myndunum. Með því að horfa á myndirnar útprentaðar hjálpar 
nemandanum að meta hvort hann þurfi að breyta röð myndanna, þar til hann finnur röð sem hann er 
sáttur við. 
Einföld töluð ummæli nemandans er hægt að skrifa niður af aðstoðarmanni, sem getur einnig gefið lítið 
úrval af mögulegum hljóðrásum úr opnum stafrænum hljóðsöfnum og látið nemandann velja það sem 
hann vill nota. Munnlegar athugasemdir og / eða hljóðrásin verður bætt við vinnuplaggið af þjálfara / 
aðstoðarmanni í samráði við nemanda.  Nemandinn staðfestir lokaútkomuna í öllum tilvikum.

Útkoma Á þessum vinnustofum mun nemandi:
•	 Öðlast nýja færni: skilning á hugmyndinni að einföld frásögn gerð í ákveðnum tilgangi, með persónulegar 

tilfinningar er sögð sem verkefni sem skal ljúka; hvernig á að taka þátt, með aðstoð, einfalt skref-fyrir-
skref ferli sem hægt er að fylgja til að gera rafræna sögu; notkun á stafrænu tæki til að skrá valin atriði 
úr raunveruleikanum;

•	 Nota þeirra eigin núverandi samskipta- eða tæknilegu hæfileika til að: Tjá óskir um söguna sem þau vilja 
segja, áætlun um hvernig og hvar hægt er að safna efninu, sannreyna eigin kunnáttu  á stafræn tæki, 
deila sögunni sinni með kennurum og samnemendum sínum;

•	 Að einbeita sér og þjálfa sértæka hæfileika til almennar notkunar: að skilja ferli í tíma og rúmi (með 
því að greina myndir, tölur og röðun kyrrmynda í rými); að nota ferli og skemu til að skipuleggja og 
endurskipuleggja upplýsingar og til að tjá sig; eiga samtal; val og ákvarðanatöku.



Fyrirséð bein og óbein 
áhrif á þátttakendur 

Beinn þátttakandi þjálfast í að nota skýra nálgun raunveruleikans (gerð mynda)sem felur í sér túlkun 
samkvæmt tilgangi með valinu og skipulagsvinnu sem hún/hann gerir. Getan til  sjálfsskoðunar, rökréttrar 
hugsunar, markmiðasetningar og áætlunar til að ná markmiðunum, samskipti við aðra til að tjá eigin áform 
og beiðnir er þjálfuð.
Persónuleg áhugamál og tilfinningar eru færð upp á yfirborðið og mikilvægi þeirra í náms/þjálfunarlegu 
samhengi viðurkennd. Varanlegur námsárangur getur verið aukin hvatning, og einnig hvetur þetta 
nemandann til virkari þátttöku. Ánægja með árangurinn sem náðst hefur ætti að auka sjálfsálitið.
Við getum íhugað óbeinu áhrifin á: kennara / leiðbeinendur, hópinn, fjölskylduna. Kennarar / leiðbeinendur 
geta almennt aukið bæði nám og skapandi hæfileika fatlaðra nemenda með því að nota slíka stafræna 
frásögn bæði sem æfingu og sem miðil til að miðla; Samstarfshópurinn getur fundið sameiginlegan 
grundvöll fyrir samskipti, talað um reynslu sína af því að deila stafrænu frásögninni; Fjölskyldan getur haft 
dýpri innsýn í tilfinningar, hugsanir og getu ættingja þeirra. Óbein áhrif og hagnaður af vinnunni fyrir aðra 
þátttakendur er aukin vitund um persónuleika fatlaðra unglinga og samúð þeirra / skilningur á viðkomandi 
einstaklingi og ástandi hans.

Skráning og veflausnir 
sem nýtast vel til 
að framkvæma 
atburðarásina

•	 Myndband	unnið	á	verkstæði	í	Pescia,	eftir	Daniela:	La mia scuola (Skólinn minn)
•	 Myndband	kennara:	Vite stra-ordinarie: rileggere il quotidiano (Óvenjulegt líf: endurlesa daglegt líf )

https://www.youtube.com/watch?v=tJWe1yuyiOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBIu7jCWA&feature=youtu.be

