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Lýsing á þjálfunareiningunni
Community Reporting in Kieztraum verkefnið
Sérstakur markhópur:
Verkefnið Kieztraum fer fram í Berlín, hverfi í Wedding. Það er afrakstur samstarfs milli Comparative Research
Network og Quartiersmanagement Pankstraße. Sérstakur markhópur er samfélagið sem býr í hverfinu eða
fólk sem vinnur þar, með öðrum orðum allir sem heimsækja svæðið að staðaldri. Kieztraum er byggt á þremur
mismunandi aðferðum: Samfélagskortlagningu, Community Reporting og Eurbanities leik. Hér tölum við í
delta um Community Reporting.

Meginmarkmið:
Samfélagsskýrslur styðja fólk til að láta rödd sína heyrast og veita stefnumótendum og rannsakendum innsýn.
Til þess miðar aðferðin að því að þróa stafræna færni í frásagnarlist með einföldum tækjum eins og farsímum
og spjaldtölvum.

Nákvæm markmið:
1. Segðu sögurnar – notaðu innsýn frásagnartækni og færanleg tæki (þ.e. snjallsímar og spjaldtölvur) til
að segja einstakar sögur.
2. Safnaðu sögum – notaðu hæfileikana sem þróað er í forritinu til að fanga sögur annarra.
3. Deildu sögum – deildu sögum innan samfélagsins og öðrum viðburðum, sem safnar saman
fjölbreyttum hagsmunaaðilum (þ.e. staðbundnum stefnumótendum, hverfisstjórnun).

Hópurinn:
6-15 manns

Lengd:
Hægt að aðlaga frá 1 til 2 dögum

Þjálfari:
1-2 þjálfarar viðurkenndir af Institute of Community Reporters (Bretlandi)
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ÞJÁLFUNIN ER AÐ ÞRÓA LYKILÆKNI
●

um frásagnir og gildi sagna

●

Lærðutökum á hljóð- og myndupptökutækni

●

Þróaðu jafningjastuðning og samskiptafærni.

●

Skoðaðu hvernig á að segja og deila sögum á öruggan og ábyrgan hátt

●

Veldu lykilskilaboðin úr sögunum þínum og notaðu þau til að setja stefnuskrá fyrir breytingar

AÐFERÐARFRÆÐI
Samfélagsskýrslur hófust árið 2007 og notar stafræn tæki til að styðja fólk til að segja sína eigin sögu, á sinn
hátt og tengja þessar sögur við fólk, hópa og samtök. Það gefur fólki tækifæri til að finna rödd sína, ögra
skynjun, lýsa eigin veruleika og skapa samtöl til breytinga.
Stafræn frásögn er kjarninn í líkaninu og veitir fólki tækifæri, færni og þekkingu til að verða ábyrgir sögumenn.
Það styður nemendur við að nota stafræn verkfæri til að segja eigin sögur sínar og annarra og á
communityreporter.net síðan er vettvangur fyrir fólk til að deila þessum sögum.
Sögur eru settar saman í efnisbundna eiginleika á netinu sem síðan er deilt með rannsóknarstofnunum,
þjónustuhönnuðum og stefnumótendum. Þannig verða sögurnar „hvatar breytinga“ sem upplýsa framboð og
stefnu á fjölmörgum sviðum.

ÞEKKING
●
●
●
●

Innsýn í nærsamfélagið.
Hljóð- og myndupptökutækni.
Hópdynamík.
Siðferðileg og lagaleg hlið sagnagerðar
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Ábendingar fyrir leiðbeinendur
HVERNIG Á AÐ HAFA SAMSKIPTI VIÐ ÞÁTTTAKA Í VERKSTÆÐI: LEIÐBEININGAR FYRIR
AÐGERÐARMENN

I.

GRUNNLEGGIR FRÆÐILEGUR

Samfélagsfréttamanna er auðvelt að flytja til mismunandi stofnana og landa í gegnum Social License, sem
býður upp á þjálfaraáætlun sem kennir samfélagsfréttamanninn heimspeki. , nálgun og aðferðafræði auk
þess að styðja við starfsemi á staðnum.

II.

VERKFYRIR LJÓÐSTJÓRA Lykilábyrgð

Hlutverk
Samfélagsfréttamannaþjálfarans er lykillinn að þessu ferli þar sem þeir munu:
●

Skila samfélagsskýrslum fyrir innsýn áætlun til samfélagsins sem gerir þeim kleift að segja sínar eigin
sögur um fjölbreytileika og safna sögum frá jafnöldrum sínum.

●

Boðið upp á Co-Curation prógramm þar sem þátttakendur munu fara yfir sögurnar sem safnað er,
bera kennsl á hóp lykilniðurstaðna og pakka þessum niðurstöðum saman sem stuttmynd og
gagnvirkri gagnvirkri skýrslu á einni síðu.

●

Auðveldaðu fundi samfélagsfréttamanna og veittu áframhaldandi aðstoð.

III.

VIRKILEG ÞJÁLFUN

Þjálfaraforskrift
Samfélagsfréttamaður Gert er ráð fyrir að þjálfarar:
●

Mæta í Insight Advocate þjálfaraáætlun

●

Ljúka ICR forriti á netinu um að keyra fundi Community Reporter

●

Ljúka ICR Curator þjálfunaráætlun á netinu

●

Hafa reynslu af því að veita óformlega þjálfun í samfélagsaðstæðum

●

Hafa góða stafrænu læsi þar á meðal fjölmiðla- og upplýsingalæsi

●

Hafa sterk tengsl við samfélagið sem þeir munu vinna með

●

Sýna árangursríka samskipta- og skipulagshæfileika
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IV.

STYRKING FÉLAGLEGA FÆRNI, MÖGULEIKUR HÓPAR VIÐVIKINGUR

Samfélagsskýrslur eru í eðli sínu félagsleg starfsemi þar sem hún byggir á því að byggja upp traust milli
þátttakenda.
Starfsemin er haldin í öruggu rými, þar sem friðhelgi einkalífsins er virt, ágreiningur er fagnaður.
Með því að deila og safna sögum geta meðlimir fundið líkindi í sjónarmiðum sínum og styrkt þannig hópinn
sem öflugt tæki til félagslegra breytinga.

Þjálfunaráætlunin
Stig I Undirbúningur vinnustofa;
1. Að búa til markaðsefni: boð, færslu á samfélagsmiðlum eða annar valinn samskiptamáti um
viðburðinn;
2. Ráðning þátttakenda, búið til skráningareyðublað (á netinu/ótengt)
3. Undirbúningur og öflun efnis fyrir vinnustofuna: Fartölva til að sýna dagskrárglærur, pennar,
skrifblokk/pappír, post-it glósur og lítið úrval af spjaldtölvum/snjallsímum, undirbúningur og prentun
mismunandi dreifiblaða sem eru hluti af forritinu.

Stig II vinnustofur;
Dagur 1
Lengd

athafnayfirlit

20

mín.

1. Velkomin og kynning

Þjálfari mun gefa yfirlit yfir námskeiðið og daginn. Þeir
munu einnig gefa stutta kynningu á Community
Reporting hreyfingunni með því að nota CR
hreyfimyndina.

20 mín.

2.Ísbrjótur

Þjálfarinn mun aðstoða við ísbrjót
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50 mín.

3. Hver er sagan?

Þjálfarinn mun aðstoða við verkefni sem byggir á litlum
hópum þar sem þátttakendur skoða
communityreporter.net og frásagnarlist.
-Þjálfari mun kynna hvernig hægt er að finna sögur á
síðunni
-Þjálfari mun auðvelda umræðu um söguna.
-Þátttakendur munu nota spjaldtölvurnar / sín eigin tæki
til að finna aðrar sögur á síðunni.

45 mín.

4. Skynmyndasagnfræði

Þjálfarinn mun skima stutta "skynmyndasögu" og
útskýra hugmyndina um skyndimyndasögu. Þeir munu
búa til sína eigin skyndimyndaspurningu um efni
hverfisins (td Hvað finnst þér gaman að búa í Wedding?)
Þátttakendur munu síðan vinna sem lítið teymi til að
taka upp nokkrar skyndimyndasögur. Þjálfarinn mun
afhenda búnaðarþjálfun og skráningaræfingar sem hluta
af þessari æfingu.

45 mín.

5. Hádegisverður

Hádegisverður (Þjálfari til að afrita skyndimyndasögur á
fartölvu/pennadrifið í hádegis- og kvöldaðgerðum)

45 mín.

6. Búðu til
upptökuleiðbeiningar um
bestu starfsvenjur

Þjálfarinn mun skima til baka 2 – 3 af
skyndimyndasögunum sem skráðar voru í fyrri
verkefninu og fara yfir þær með hópnum. Þeir munu
nota þetta sem grundvöll fyrir umræðu um „best
practice“ upptökutækni. Sem hluti af þessu munu
þátttakendur framleiða upptökuleiðbeiningar um bestu
starfsvenjur.
Verkefnið mun innihalda endurgjöf/úrræðaleit
fyrir hópa og frekari sýnikennslu frá þjálfaranum.

1 klukkustund

7. Þjálfari ábyrgra sagna

mun auðvelda hringekju, umræðutengda starfsemi um
siðfræði frásagnar og bestu starfsvenjur samfélagsins.
Þátttakendur munu vinna í litlum teymum við að svara
spurningunum og klára verkefnin á fjórum mismunandi
„Task Stations“. Þessari starfsemi lýkur með því að búa
til leiðbeiningar um bestu starfsvenjur fyrir
samfélagsskýrslur (skrifað og/eða hljóð/myndband).

15 mín

. 8. Íhugun og samantekt

Þjálfari mun standa fyrir stuttri ígrundunarlotu þar sem
þátttakendur munu hver fyrir sig og sem hópur velta
fyrir sér námi sínu og reynslu yfir daginn.
Þjálfari mun safna saman öllum
framúrskarandi upplýsingum sem þarf til að skrá
þátttakendur á CR síðuna, þar á meðal ljósmyndir fyrir
merki. Þeir munu gefa útdrátt af næstu lotu og setja
sjálfstætt námsverkefni.

Lok lotu
6
Samfélagsskýrslur í Kiez(t)raum

ÞJÁLFUNAREIÐINU

Dagur 2
Lengd

Virkni

Yfirlit

15 mín.

1. Velkominn

þjálfari gefur yfirlit yfir daginn og auðveldar stutta
hugleiðingu um fyrri lotuna.

1 klukkustund

2. Farið yfir
skyndimyndasögur

Þjálfari mun skima til baka skyndimyndasögurnar og
bera kennsl á nokkur lykilatriði sem hafa komið fram og
athuga með hópinn hvort sögurnar séu dæmi um ábyrga
frásögn.
Þeir munu einnig benda á tæknilega "gerir" og "don „ts“
sem hluti af þessari endurskoðun.

1 klukkustund

3. Sögur

deilt Þjálfarinn mun sýna hvernig á að nota
communityreporter.net og hlaða upp skyndimyndasögu
sinni sem skráð var í fyrri lotunni sem dæmi.
Þátttakendur munu síðan nota reikningsupplýsingar
sínar til að hlaða upp eigin skyndimyndasögum á síðuna.
Þjálfarinn ætti að styðja þá í þessu.

45 mín.

4. Hádegisverður

30 mín.

5. Kanna samræðuviðtöl

Þjálfarinn mun útskýra hvað samræðuviðtöl eru með því
að nota dæmi um mismunandi sögur sem fyrir eru. Þeir
munu auðvelda umræðu um hugsanlegt efni fyrir þessi
viðtöl byggð á hugmyndum úr skyndimyndasögum.

1 klukkustund
mín.

6. Upptaka
samræðuviðtals

. Þátttakendur taka upp samræðuviðtöl sín í pörum eða
í litlum teymum. Sögumaður mun staðfesta með viðtali
upphafspunkt/samtalræsi fyrir viðtalið.

30 mín.

7. Ritrýni

Þjálfari mun auðvelda ritrýni á sögunum sem safnað er.

30 mín.

8. Hvað er næst?

Þjálfari mun auðvelda ígrundunarverkefni þar sem
hópurinn mun búa til áætlun fyrir 'Hvað er næst?' og
gefa endurgjöf um upplifun sína meðan á þessari 2 daga
dagskrá stendur.

Lok fundur
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Stig III Kynning á niðurstöðum vinnustofunnar.

Niðurstöður vinnustofunnar eru teknar saman og kynntar að lokinni sögusamvinnuáætlun. Það leggur áherslu
á að greina sögurnar og draga fram helstu niðurstöður. Sem hluti af áætluninni munu þátttakendur greina
safnaðar sögur og búa til safn af niðurstöðum, tilgreina lykilviðfangsefni, innihald sagnanna og samhengi
þeirra. Niðurstöðurnar, hugmyndirnar og safnið sem framleitt er í þessari áætlun verður notað til að styðja
við heildarsamsköpunarferlið sem hluti af Kiez(t)raum verkefninu. Helst eru sömu þátttakendur viðstaddir
sýningarnámskeiðið. Útkoman er myndband sem inniheldur helstu efni úr hverfissögunum. Myndbandinu er
síðan deilt með viðeigandi hagsmunaaðilum og birt á vefsíðu verkefnisins.

Stig IV Mat.
Mat á vinnustofunni fer fram í lok samfélagsskýrslufundar. Þjálfari ætti að auðvelda stutta endurgjöf eftir
athugasemd þar sem þátttakendur skrifa post-it miða fyrir hvert af eftirfarandi:
a. Hvað hefur þú lært sem hluti af þjálfuninni?
b. Hvað virkaði vel við þjálfunina?
c. Hvað hefði mátt bæta við þjálfunina?
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Ókeypis útgáfa
Berlín, Þýskalandi
janúar 2021
Útgefandi: Comparative Research Network eV
e-mail : ewbarthel@comparative-research.net
www.crnonline.de

Strategic Partnerships for Adult Education – Exchange of Practices
"Foster Social Inclusion:
Selfunteering, Social frumkvöðlastarf og list fyrir félagslega aðlögun"
Verkefni 2019-1-PL01-KA204-065375

Samfélagsskýrslur í Kiez(t)raum verkefninu - Þjálfunareining frá Comparative Research Network eV er með
leyfi samkvæmt Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Byggt á verki á https://www.fostersocialinclusion.eu/.

Þetta verkefni hefur verið styrkt með stuðningi frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit
endurspeglar aðeins skoðanir höfundar og Framkvæmdastjórnin/Landsskrifstofan getur ekki borið ábyrgð á
hvers kyns notkun upplýsinganna sem þar er að finna.
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