Leveringsplan 2 - for potentielle Digital Storytelling Facilitatorer der arbejder
med fjerde alder ( 'frail' ) * ældre ( * fx mennesker, der lever med
hukommelsessvækkelse eller demens )

Title

Kontekst

Mål

Delmål

Digital Storytelling for sundhedspersonale , der arbejder med ældre
mennesker med demens etc.

Digital Storytelling ( DS ) workshop for potentielle DS facilitatorer , der
ønsker at arbejde med svagelige ældre , primært dem, der lider
hukommelsessvækkelse eller tidlig debut demens.

Kurset giver en ny facilitator med færdigheder , viden og erfaring er
nødvendig for at køre Digital Storytelling workshops designet til at
hjælpe svagelige ældre med hukommelsessvækkelse . Digital
storytelling kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for den person
med tidlig debut demens og deres pleje - giveren ; det har vist sig at
have terapeutiske fordele ; det er også en måde for fortælleren at
fortælle og gemme elementer i deres livshistorier for fremtidige
generationer ; Det har vist sig at være værdifuldt for pleje -givere ,
enten i en professionel kontekst , i at yde indsigt i den person, de er
omsorgen for eller i personlig sammenhæng i hjemmet. Det kan også
støtte plejere med nye eller yderligere IKT-færdigheder.

Målet er at give undervisere , der arbejder med svagelige ældre med
evnen til at forberede , køre og evaluere en digital Storytelling
værksted. Workshoppen vil give undervisere , der arbejder med
svagelige ældre midlerne til at bruge digital storytelling til at gøre det
muligt for disse deltagere til at fortælle historier fra deres liv, som kan
tjene som en potentiel hukommelse stimulus , og samtidig gør det
muligt for deres historier til at blive taget til fange og delt.

Beskrivelse

Kursets indhold er opdelt i fire elementer:
( i) En introduktion til digital historiefortælling og til at arbejde med
svagelige ældre ;
( ii ) Proces: historien cirkel - oplever historien cirkel og udforske
måder at tilpasse den klassiske historie cirkel model til at opfylde de
behov og kapacitet på hver enkelt historiefortæller .
( iii ) Fremstilling af digitale historier - hvordan du optager stemme,
scanne og manipulere billeder , redigere en historie.
( iv ) Reflekterende evaluering .
Det blander klasseundervisning - baserede aktivitet , kreative og
tekniske værksted og kræver betydelig uafhængig undersøgelse i hvert
element.

Læringsmål

Ressourcer

Ved udgangen af modulet , skal deltagerne kunne:
1. Forstå produktionsprocesserne for digital storytelling
2. Opret digitale historier i video redigeringssoftware , der omfatter
stadig og / eller bevægelige billede
3. Forstår at tilpasse "klassiske" model for digital storytelling at
aktivere svagelige ældre til at deltage
4. Det er klart artikuleret viden om former og praksis for digital
storytelling
5. Analysere brugen af og fordelene ved digital historiefortælling med
svagelige ældre
6. reflektere kritisk over de etiske betænkeligheder vedrørende
anvendelsen af selvbiografiske materiale fra svagelige ældre

Facilitator (r) - en facilitator pr 8 elever . IKT laboratorium , eller én
bærbar computer pr elev , scanning faciliteter , internetadgang , digital
kamera / videokamera, lydoptagelse enhed ; lagerenhed (USB Memory
Stick / DVD) . Fleksibel plads til Story Circle aktiviteter . Roligt område
til optagelse af lyd . Kunst materialer.

50 undervist timer plus 150 timer guidet uafhængig undersøgelse.
Tidsplan

Struktur

Undervist workshops bør udgøre ca. 32 timer , og kan omfatte for
eksempel 10 x 3 timers sessioner . 4 timer til screening. 24 timers
forberedelse tid i forvejen ( ii) Story Circle .

Workshop
resultater

●
●

●
●
●

Evaluering

Progression

Øget viden og færdigheder i anvendelsen af IKT ;
Lettelse færdigheder til at gøre det muligt for deltagerne at
støtte svagelige ældre til at skabe en digital historie , med eller
uden deres plejere ;
Oprettelse af egen digitale historie ;
Forståelse af etiske spørgsmål i forbindelse med at skabe og
dele digitale historier med sårbare mennesker ;
Forståelse af refleksiv praksis.

Modulet vil blive vurderet i overensstemmelse med den institutionelle
praksis.

Modulet kan tages som en del af et sundhedsvæsen eller socialt
arbejde kvalifikationer eller som stand-alone løbende faglig udvikling (
CPD ) for dem, der allerede er ansat i at arbejde med svagelige ældre .

Detaljeret Plan:

Kontekst:

Dette digitale Storytelling modul er for potentielle Digital Storytelling facilitatorer , som
ønsker at arbejde med svagelige ældre . Svagelige ældre , er dem, der har brug for
hjælp og støtte på grund af tab af kognitiv eller fysisk kapacitet gennem f.eks debut af
demens. Disse facilitatorer vil normalt være sundhedspersonale , plejere eller kreative
fagfolk, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med svagelige ældre .
Modulet vil blive leveret i en uddannelsesmæssig indstilling, men Digital Storytelling
med svagelige ældre vil mere sandsynligt finde sted i specialiserede faciliteter som
plejehjem eller daginstitutioner , eller endda i deres egne hjem : - et sted , hvor de
kan føle sig trygge og i et miljø, der understøtter og muliggør en kreativ og sikker
proces.

Mål:

Formålet med modulet er at give undervisere med midler til:
● Hjælp deltagerne med hukommelsessvækkelse at huske og rejse gennem
minder.
● Fremme positive ændringer i deltagernes interaktioner og humør.
Muligt for folk at fortælle historier fra deres liv, at de måske troede, de havde
tabt.
● Forbedre livskvaliteten for den demente og deres pleje-giveren.

●
●
●

●
●
●

Hjælpe med at forhindre depression og angst for begge parter.
Forbedre den generelle funktionsevne på den person, der lever med demens.
Give medarbejdere, gennem stimuli af historierne om de ældre personer, med
en mulighed for at reflektere og revurdere deres relationer med demens og få
en dybere forståelse af, hvordan de oplever den demente.
Brug den person centreret facilitering og kreativ proces til at understøtte selv
udtryk og en følelse af identitet for den ældre person.
Øge tilliden, forbedre tale og en følelse af formål, og øge forbindelsen til verden
omkring.
Giv en følelse af at høre til det moderne samfund og opdage / undersøge,
hvordan digitale medier og storytelling kan hjælpe dem og / eller deres plejere

Beskrivelse:

Kursets indhold er opdelt i fem elementer:
( i) Indledning ( 4 timer) . En introduktion til at arbejde med svage ældre , der giver
sammenhæng etiske spørgsmål , eksempler på god praksis og introduktion til den
digitale storytelling processen - den " klassiske" syv trin model, og hvordan dette kan
tilpasses for at opfylde behovene hos svagelige ældre , især dem, der lever med
hukommelsessvækkelser . Bør undersøges En oversigt over digital historiefortælling og
de 
problemer, den rejser . Eksempler på digitale historier bør indføre potentielle
trænere til en række historier, herunder men ikke udelukkende fra målgruppen , og
giver en følelse af kvalitet , rækkevidde og antal historier
lavet på tværs af
kloden . Diskussion af de vigtigste spørgsmål, som form og informere praksis med
sårbare personer, herunder etiske spørgsmål omkring samtykke , er af afgørende
betydning inden for denne fase.
(ii) Historie generation / "story cirkel« (8 timer). Oplever historien cirkel, de "syv trin"
og lave egen digitale historie. Det er vigtigt for undervisere til at gøre deres egne
personlige digitale historie for at opleve processen første hånd, så de kan forstå de
fysiske, kognitive og følelsesmæssige krav i processen. Under processen vil
undervisere undersøge, hvordan at tilpasse den klassiske historie cirkel model til at
opfylde de behov og kapacitet på hver enkelt historiefortæller. Teknikker såsom
udnytte fotografier, genstande, historier eller historie fragmenter til at udvikle en
digital historie med deltageren og eventuelt deres omsorgsgiver. Træningen vil
fokusere på at skifte fra den kollektive tilgang til historien cirkel, til en-til-en
arbejdsmetoder og dæksel: udvikle et script; skrive et manuskript; overvejelser om
måder at nærme script udvikling med svagelige ældre, som måske ikke har kapacitet
til at skrive et manuskript.
Betydningen af 
omhyggelig planlægning og design af DS workshop med svagelige
ældre, placerer de behov, den enkelte i centrum er altafgørende, og undervisere vil
være forpligtet til at reflektere over dette, da de rejser gennem processen selv. For
eksempel vil det være vigtigt at finde et sted, der føles behageligt, hvor ældre person
med hukommelsessvækkelse føler for eller i harmoni og hvor relationer og rum er
velkendte. Det er vigtigt at sikre, at den ældre person føler, at de er værdsat,
produktiv og respekteret, og at deres historie er vigtig. For at opnå dette er det

sandsynligt, at workshops vil blive gennemført med én facilitator per deltager og
eventuelt deres plejer (faglig eller familie).
(iii) Fremstilling af digitale historier (20 timer). Sådan optage stemme, scanne og
manipulere billeder, redigere en historie. Hvordan du aktiverer en historiefortæller og /
eller deres plejer at konstruere en historie, hvis de ikke er i stand (som er sandsynligt)
at være i stand til at lære, hvordan du gør dette selv. (At blive en "digital chauffeur'1).
(iv) deling historier (8 timer) studerende vil have gjort deres egne historier, som vil
blive screenet og deles med gruppen. Studerende vil være forpligtet til at reflektere
over tilpasning af processen for at opfylde behovene hos svagelige ældre og
virkningen af 
processen og deling af det endelige produkt på enkeltpersoner og deres
familier.
(v) Reflekterende evaluering af digitale Gode Historie processen Studerende vil være
forpligtet til at reflektere over tilpasning af processen for at opfylde behovene hos
ældre og virkningen af 
processen og deling af det endelige produkt på enkeltpersoner
og deres familier. De vil bruge en reflekterende model til at overveje deres oplevelse
under workshoppen og til at gennemgå, hvordan dette kunne tilpasses eller anvendes
til at lette en digital storytelling workshop med ældre mennesker . Dette seminar
Mødet finder sted cirka en uge efter workshoppen , og deltagerne vil blive tilskyndet til
at dele deres overvejelser på forhånd gennem en fælles web ressource , så de kan
blive diskuteret på et seminar . Deltagerne vil derefter blive bedt om at skrive et
reflekterende essay på ca. 2.500 ord udforske brugen af digitale Storytelling med
ældre mennesker.

Lærings & Undervisningsmoduler

Element Et: Introduktion
Foredrag, workshops og seminarer giver historien om den digitale Storytelling
bevægelsen Screeninger og analyser af digitale historier; arbejde med svagelige ældre
- tilgange og overvejelser; ophavsret overvejelser og brug af kreative commons billede
og lyd.
Digital chauffør er en formuleret opfundet af Tony Sumner fra Patient Voices til at
beskrive den praksis at hjælpe en historiefortæller til at konstruere deres digitale
historie, når de ikke har fysisk eller kognitive evne til at gøre det selv, men samtidig
efterlader så meget af beslutningsprocessen kreative proces til historiefortæller som
muligt . se www.patientvoices.org
Element To: Story Generation
Studerende vil være at generere deres egne historier gennem de Story Circle
aktiviteter som gruppe, men de bør overveje på alle tidspunkter, hvordan de ville
tilpasse disse teknikker til at arbejde en-til-en med en ældre person. I slutningen af
Element To, skal eleverne har valgt deres billeder og skrevet deres manuskripter.


Følgende historie Circle teknikker kan tilpasses til at arbejde med svagelige ældre:
a) Samtale stimuli:
'Mit liv reflections' (Kan du fortælle mig om den tid, du ... blev gift, havde dit første
job, dine børn var små, etc. Hvad gjorde du brugte til at gøre for arbejde? Hvilket
arbejde / job har du nyde bedst? Har du nyde sport?)
"Min familie og Home' (Kan du fortælle mig, hvem det er? (Brug familie album). Fortæl
mig om dit hjem, hvad gør bedst lide ved det?)
Er du en dyreven? Har du kæledyr?"
Aendring i nr ser frem til ... «(håb og drømme)
b) Kreative øvelser for at stimulere hukommelsen:
Brug fotografier af sig selv fortid og nutid;
Ved hjælp af musik eller en diktafon med yndlingssange, digte mv
Brug genstande eller billeder (fotografier eller malerier) til at fremkalde reaktioner på
dem;
Ved hjælp af en Memory Box, som kunne omfatte velkendte objekter fra personens
hjem, fx et hav-shell, en blomst fra haven, et udstoppet dyr eller musikinstrument.
Word association øvelser.
c) Generering historier gennem samtale:
- Brug åbne spørgsmål og optage svar. Transskribere dem og præsentere tilbage til
den person, og deres pleje-giveren.
- Match elementer i personens historie til billeder; muligvis generere yderligere billeder
hvis det kræves.
Element Tre: Produktion af egen Digital Story
Brug historien cirkel til at dele script og få feedback fra gruppen
Foretag eventuelle ændringer og optage voice-over
Instruktion i redigeringssoftware (iMovie, Movie Maker eller WeVideo)
Redigering af historien, der matcher billeder til voice over og tilføje ekstra lyd,
overgange, titler.
Eksportere filmen til internettet, gemme på memory stick og brænde til DVD. Udgive
filmene.
Element Fire: Screening
Deling af historier med jævnaldrende og bredere gruppe (familie, venner, samfund) er
et vigtigt element i den digitale storytelling processen.
Element Five: Reflekterende seminar
Behandling og diskussion af konsekvenserne af processen med Digital Storytelling på
sig selv. Hvordan kan processen tilpasses til forskellige situationer, når de arbejder
med svagelige ældre? Hvilke problemer kan opstå, og hvordan ville disse blive
overvundet? Hvilke etiske spørgsmål skal overvejes? Deling af synspunkter gennem en
blog, diskussion på seminaret og efterfølgende skriftligt en reflekterende essay
Ressources:

Rum: Det er nyttigt at arrangere tre værelser til værkstedet. Element én og Element
Tre er begge klasseværelset baseret .
1. Produktion værelse: Dette er, hvor de digitale historier vil blive foretaget. Rummet
skal have nok plads , borde og stole til at rumme alt det udstyr og mennesker. Det er
vigtigt at gøre rummet behageligt for deltagerne samt sikre det har naturligt lys og
ventilation.
Det bør være muligt at gøre rummet mørkt nok til billeder fra de data projektor til at
have effekt. Der bør være et badeværelse og spise plads tæt ved .
Rummet kan opdeles i små øer af borde og stole, hvor deltagerne kan sidde i mindre
grupper . Ved den endelige screening flytte møbler i rækker - vender mod skærmen.
Give plads til projektoren for at vise fra bagsiden af rummet.
Den plads i rummet skal være stort nok til at rumme ekstra udstyr ( scannere ,
printer, kamera opladere , etc.)
Der skal være plads nok til, at undervisere til at bevæge sig komfortabelt mellem
historiefortællere . Rummet er også mødested for storycircle hvor stolene skal placeres
i en cirkel .
2. Lyd rum
Lydoptagelsesværelset skal være en tavs værelse med god akustik , hvor døren kan
lukkes og låses . Sørg for, at air-con, printer , ventilatorer eller computere er slukket
for at forhindre enhver støj fra dem i at forstyrre optagelsen. Vinduer skal være lukket
og lokalet bør være til rådighed i hele værkstedet .
Lav en voice- optagelse station med en computer, en mikrofon , power point og
komfortable stole . Hvis rummet tendens til at have ekko , en måde at undgå dette er
at sætte en pude eller et tæppe omkring mikrofonen .
3. Afslappende plads
Dette tredje rum er vigtig , fordi deltagerne skal have en plads til at slappe af og få en
pause fra værkstedet .
Teknologi:
Computer med en redigeringssoftware , f.eks Windows Movie Maker , iMovie
Mikrofon / digital diktafon
Hovedtelefoner og splitsticks
Digitale stillbilleder kamera
Scanner eller printer
projektor
højttalere
materialer:
Fotos / postkort at vælge imellem
Stykker papir til at skrive eller tegne på
Farve kuglepenne og papirvarer
Tidsplan og et ur til storycircle
Deltagerne skal medbringe :
20-30 fotos fra familiens album eller digitale fotos

En favorit objekt
En USB-nøgle

Tidsplan

60 timer kontakttid .
Aktiviteterne omfatter foredrag , seminarer, projektvejledning , demonstrationer ,
praktiske workshops, overvåget værksted tid .
140 timer guidet uafhængig undersøgelse , til at omfatte yderligere læsning , praktisk
arbejde , vurdering opgaver og revisioner.

Workshop Resultater og opgaver:

Vurderingen vil være i forbindelse med institutionens vurdering politik og regelsæt .
Inden for dette , vil de studerende være forpligtet til at udføre følgende opgaver:
a) produktion af en kort digital historie ( op til 3 minutter) indarbejde stadig og / eller
levende billeder og lyd.
b ) bidrag til et fælles web ressource og reflekterende seminar
c) En 2.500 ord reflekterende og konceptuelle essay kontekstualisere den digitale
storytelling workshop proces og udforske brugen af 
praksis for efterfølgende
workshops med svagelige ældre .

Evaluering:

Modulet bør vurderes ved hjælp værten organisationens standard
evalueringsprocesser.
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