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A cél
A legfőbb célunk ezzel a kis útmutatóval, hogy egy mindenki által használható és
praktikus dolgot tanítson meg az érdeklődőknek, „digitális történet mesélés” „vágás”
„hangfelvétel”. Persze laikusoknak, hozzá nem értőeknek dobálózhatunk szakszavakkal,
hogy okosabbnak tűnjünk, de a cél nem ez. A célunk, hogy megtanuld ezeknek a szavaknak
a jelentését, sőt még a készítés mikéntjét is! Tehát az útmutató ezt a célt szolgálja. És kitudja, lehet, hogy megtetszik.
Ebben az útmutatóban részletes leírást kapsz a fentiekről. Pontokba szedve leírjuk,
mit hogyan csinálj annak érdekében, hogy egy szuper történetet a TE története(i)det elmondhasd vagy akár másét is, kép és hangfelvétel által. Kedveskedhetsz vele a barátaidnak,
szüleidnek. Bárkinek elmondhatod a történetet, amit közölni akarsz ezzel a briliáns módszerrel! A MYSTY nemzetközi vizeken is próbálja népszerűsíteni ezt a módszert. Mégpedig
úgy, hogy iskolák más-más korosztályokból írnak, illetőleg digitalizálják, kép és hangfelvétel segítségével, jobbá, élvezhetőbbé téve ezzel a sztori hallgatását, de még az elmesélését
is!
Azon felül igaz saját sztorinak kell lennie. A MYSTY projekt továbbá lehetőséget ad
a gyermekek számára, hogy kiönthessék szívüket az embereknek. Mint minden történet valamely szinten, mint ezek is, tanulságosak. De nem csak a történet szempontjából tanulságos. Tudniillik ha valakivel szomorú dolog történik az mind lelkileg mind fizikailag megterhelő, ugyanis a lélek hatással van a fizikumra, ahogy a fizikum is a lélekre. Tehát a legtöbb
esetben elmesélni sem könnyű. Így ezáltal nem csak kiadhatja magából a mérget, feszültséget, bánatot, hanem fel is dolgozhatja a történetet. Ahogy megírja és elmondja többször, átgondolja, így könnyen lehet, hogy megbékél. Túllép. De mással is történhetnek ilyenek. És
ha meglátja a történetet egy olyan ember, akivel ugyanez vagy hasonló megesett. Neki is
segíthet feldolgozni. Látja, hogy mással is történt ilyen, másnak is vannak gondjaik. Megláthatja a SAJÁT történetét a másikéban. Látván, hogy túllépett: "Nekem miért nem sikerülhet?" Nehéz kérdés a halál, válás, viták. Nehéz és fájdalmas átélni és benne lenni. De túlléphetsz, hisz nekik is sikerült. Ezúton is tudatnám mindenkivel, hogy milyen bátrak azok a diákok, akik kiállnak és elmesélik a történeteiket. De vigyázzunk, az internetfelületen dolgoz-

zuk ki, szerkesztjük, megosztjuk a történetünk!!!! És ami felkerül az internetre, azt emberfia
le nem szedi!!! Ezért ügyeljünk a történet nyelvezetére. Gondold át, hogy azt a főnököd,
anyukád, apukád, barátod is látni fogja! Vigyázzunk a képekkel. És tudjuk, hogy kinek szóljon. A feleségednek évfordulóra? A gyerekednek? Vagy csak egy baráti összejövetelre?
Mindegy... Bármit is csinálunk a neten, legyünk tudatában, hogy az ott van és ott is marad.
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A szövegírás
Nagyon sokféle szöveg típus (szomorú, vidám, vicces, tanulságos) közül választhatunk.
Olyat választunk, ami legjobban megfelel a céljainknak. Gondoljunk végig, hogy ezek a
szövegek megosztásra kerülnek, ezért ha nem akarjuk, hogy bizalmas, személyes ügyeinkről más is tudomást szerezzen, akkor más témát válasszunk.
Egy szövegírásnál arra kell figyelni, hogy ne legyen túl hosszú, de túl rövid se.


Úgy írjuk le a szöveget, ahogy elmeséltük.



Minden mondatot írjunk le pontosan.



Olyan szöveget írjunk, aA szövegírás



Nagyon sokféle szöveg típus (szomorú, vidám, vicces, tanulságos) közül választhatunk. Olyat választunk, ami legjobban megfelel a céljainknak. Gondoljunk végig, hogy
ezek a szövegek megosztásra kerülnek, ezért ha nem akarjuk, hogy bizalmas, személyes ügyeinkről más is tudomást szerezzen, akkor más témát válasszunk.



Egy szövegírásnál arra kell figyelni, hogy ne legyen túl hosszú, de túl rövid se.



Úgy írjuk le a szöveget, ahogy elmeséltük.



Minden mondatot írjunk le pontosan.



Olyan szöveget írjunk, ami felkelti mások figyelmét.



Mielőtt végleg leírjuk a szövegünket, először gondoljuk át. Akkor írjuk le papírra, ha
már biztos vagyunk benne, hogy jó a szövegünk. Ezután gépelhetjük is.



Figyelemfelkeltő mondattal kezdjünk, hogy biztos mindenki végignézze.
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Témaválasztás, érzelmi érintettség

Hanganyag választása
A témaválasztással az lehet a probléma, hogy túl sok ötletünk van és nehéz kiválasztani,
mert mind olyan jónak tűnik. De lehet, nem mindegyikről tudunk egyformán jól írni. A kiválasztott szövegnek üzenete is van azoknak, akik ezt megnézik. Nem magunknak készítettük a videót. Hogy ha érzékeny témát választottunk, akkor azt is leírtuk hogyan dolgoztuk
fel. és akik ugyan ebben részesülnek leírtuk azt is hogyan lehetne megoldani ezt a problémát stb. A felolvasással is voltak nehézségek, pl.: túl sok érzelem, emlékek felelevenítése.
Témaválasztás szempontjai:

érdekes témaválasztás
jól tudjunk róla írni
üzenet a nézőnek
személyesség
ha a szövegben valamiféle probléma van, vagy ilyesmi, akkor annak megoldása,
feldolgozás
Hanganyag elkészítési szempontjai:
hangsúly
megfelelő szoba (ne visszhangozzon, ne legyen zajos)
jó minőségű diktafon, mikrofon, telefon
természetes hatás érdekében jó lehet, ha van velünk valaki (természetesen nem
muszáj)
Témaválasztás nehézségei:
túl sok ötlet
szó ismétlés
túl hosszú/rövid a szöveg
bizalmi légkör

Érzelmi érintettség:
érzékeny szöveg
emlékek felelevenítése
Vissza

Kép választása és összeillesztése a történetünkkel
Ez nem is olyan nehéz feladat, de azért nem szabad eljátszadozni, nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy izgalmas és elgondolkodtató, vagy talán érzelmes történetet hozzunk létre. Azt ne feledjük, hogy a történethez választjuk ki a képeket, nem pedig fordítva.
A képek lehetnek internetről szedettek, de ha családi képet választunk az talán személyesebb. A családi fotókhoz kérjünk engedélyt attól az illetőtől, aki szerepel rajta. Ezek után a
hanganyaghoz illesztjük a képeket, és evvel készen is vagyunk! Már csak meg kell hallgatni, megnézni, hogy minden passzol-e, és kész is lesz a mi kis történetünk.
Vissza

A film megalkotása
Sziasztok! Itt azt fogom megismertetni veletek, hogyan is kell összerakni a videótokat. 3
dolog kell, ahhoz össze tudjuk rakni a filmet:
találj egy jó videó-vágó programot, pl.: WeVideo.
fel kell mondanod a szövegeteket egy hangfelvevőre.
képeket kell találnod, vagy csinálnotok az adott szöveghez.
Ezeket rakd bele egy mappába a gépeden.
Ha ez a 3 dolog megvan, akkor elkezdhetjük összerakni a videót.

Én a WeVideo-t fogom bemutatni.
Ez egy online használható alkalmazás.

Kell egy profil, amivel be tudsz lépni a Wevideo-ba. Ez lehet külön profil erre a célra,
Facebook - vagy e-mail profil, kinek mi a jobb.

Majd fel kell töltened a felvett hangot és a képeket, amiket választottál a szöveghez. A kis
zöld felhőcskével tudod fel tölteni a hang- és képanyagot

Ezt egyszerű behúzással is megteheted vagy a gépről fájl kiválasztásával.
A feltöltött szöveget berakod a hangsávba.

A hanghoz odaigazítod a képeket, amiket választottál.

Ha ezzel is meg vagy elégedve, akkor lemented, nehogy elvesszen.
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