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COMAPP: Kansainvälinen kouluttajien koulutuskurssi
Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

Tervetuloa
19:00-21:00 Tervetuloa -kokous

Saapuminen, esittely, illallinen

Alkuperäiset kyselylomakkeet (jos
ei jo täytetty ennen)
- moniste 1: aikataulu osallistujat
- moniste 2: luettelo tarvittavista
android-sovelluksista

Päivä 1
Johdanto kurssiin (tavoitteet, sisältö, menetelmät) ja osallistujat. Journalistisen haastattelun tekniikoita.
Äänikävely: haastattelujen tallennus, äänet ja kuvat
10:00-10:30 Yleiset tavoitteet,

COMAPP projekti: tavoitteet, esittäminen verkkosivuilla. Interaktiivinen
Internettikartta. Toimintaan suuntautunut mediapedagogiikka, kokonaisvaltainen
lähestymistapa, sukupolvien ja kulttuurien välinen oppiminen, roolin vaihto
(metodologinen lähestymistapa "kaksi päätä").

ppt „ COMAPP objectives, methods
and mapping" esitys 2 – 5

10:30-11:00 Johdatus ryhmään

Johdatus ryhmään: äänilaatikko-introt. Aktiviteetti: työskentely pareittain, jokainen
pari valitsee äänen tai kaksi esitelläkseen itsensä ja puhuvat vähän siitä, miksi he
tekevät kurssin.

Äänilaatikot

11:00-11:10 Perussäännöt

Ryhmäkeskustelu (täysistunto). Yleissopimuksia (pääperiaatteet) kurssille.

Fläppitaulu, kyniä

11:10-11:50 Ryhmän taidot

Fiesta!
Taitoharjoitus: Mitä taitoja meillä on ryhmänä? Yleistaidot, hyvä millä alueilla...,
media, älypuhelimet ja sovellukset. Myös keskutele siitä, kuinka paljon

tyhjiä kortteja, kyniä

johdanto

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
PROJECT NUMBER: 517958-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
AGREEMENT NUMBER: 2011 – 3978 / 001 - 001

COMAPP-sivusto:
http://www.comapp-online.de
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Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

älypuhelimia käytetään. Listaa vahvuudet ja heikkoudet ryhmänä.
Aktiviteetti: Järjestä juhla ja jaa se median välityksellä. Kuka tekee mitä?
Työskentely 3-4 hengen ryhmissä
- kouluttajan johdanto (5 min)
- kirjoita mitä taitoja ja kokemusta sinulla on (10 min)
- keskustele korteista ryhmissä (10 min)
- Laita kortit seinälle. Keskustele ryhmässä. (15 min)
11:50-12:15 Tutkitaan internetin

karttoja

Esittely ja internetin karttojen tarkastelu - kuka on kohderyhmänä? Kuinka
integroimme tekstiä, ääntä ja kuvia? Kohderyhmä? Osallistujat voivat tutkia itse ja
keskustella ryhmässä

ppt „ COMAPP objectives, methods
and mapping" esitys 6-8
COMAPP-website:
http://www.comapp-online.de

12:15-12:30 Tauko
12:30-13:00 Johdato tallentamiseen

Äänen ja kuvien tallentaminen. Johdatus älypuhelimiin.

13:00-13:30 Osallistujat esittelevät

Osallistujat esittelevät työnsä.

Moniste 3: Äänittäminen
älypuhelimella

13:30-17:00 Tauko
17:00-17:45 Haastattelu

Johdatus haastattelemiseen: kysymykset, mikrofonit, tekniset näkökohdat.

ppt „COMAPP objectives, methods
and mapping” esitys 9-13
Moniste 4: Haastattelu

17:45-18:30 Johdatus äänikävelyyn

Reitti, kohdepisteet (hotspots), tehtävät (ideoita ja kokoelma ääniä, ympäristön
äänitteitä, luovaa kirjoittamista jne haastattelu ja äänet), ryhmän hengen
rakentaminen.

ppt „COMAPP objectives, methods
and mapping” esitys 14-20
Moniste 5: hotspot paikkojen luonti

18.30 -19.45 Äänikävely

Kävelyretkitallennus:

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
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Moniste 6: Yksinkertainen harjoitus
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Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

tapaamiset paikallisten haastattetavien kanssa ja esimerkkiksi kohdepisteruno
paikan päällä luotuna.

Materiaalit, linkit,
monisteet
- acoustic ecology
Valmistetaan paikallinen kartta

19.45-20.00 Arviointi

Suullinen palaute

Päivä 2
Interaktiivisen hotspotin luonti: äänen ja kuvien digitaalinen editointi, Nettitekstin koostaminen
10:00-10:30 Alkulämmettely,

yleiskatsaus

Ehkä hieman liikunta aluksi, avoimia kysymyksiä, suunnittelu päivän koitoksia
varten.

10:30-11:00 Ryhmäkartan suunnittelu Ryhmäkeskustelu: Mitä me kokosimme? Ryhmän kartan suunnittelu, joka sisältää

Fläppitaulu

valitut kohdepisteet (hotspots). Mitä osallistujat yrittävät saavuttaa?
11:00-11:45 Tietojen tallentaminen

Tallenna kaikki mediatiedot ja laita ne tietokoneeseen. Kuuntele esimerkkejä.

11:45–12:00 Johdatus tekstiä, kuvia,

Miksi ja miten pienennetään kuvien kokoa? Miten kirjoittaa tekstiä ja muokata
ääntä Internet-karttoja varten?

äänikarttaan

ppt „COMAPP objectives, methods
and mapping” esitys 20-23
Monistet 7: Suunnittelu COMAPPgeneraattorilla

12:00-12:45 Suunnittu ryhmissä

Ryhmätyö: ryhmät suunnittelevat kohdepisteensä (hotspot). Mitä muita
materiaaleja ryhmät tarvitsevat?

12:45-13:00 Tauko
13:00-13:30 Osallistujat esittelevät

Osallistujat esittelevät työnsä.

13:30-17:00 Tauko, lounas
17:00-17:15 Johdatus online-tekstin

Miten kirjoittaa tiiviisti pieniin tiloihin?

koostamiseen
17.15-18.45 Tekstin luonti

Ryhmät kirjoittavat omat tekstikuvauksensa kohdepisteestään.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
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Monistet 7: Suunnittelu COMAPPgeneraattorilla
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Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

18:45-19:00 Kuvien muokkaus

Miten kuvien kokoa pienennetään? Miten niitä rajataan?

Käytettävän ohjelmiston esittely
(esim. Irfan View)

19:00–19:45 Äänen muokkaus

Johdatus "Audacity" muokkausohjelmistoon. Osallistujat muokkaavat
kohdepisteensä (hotspot) tallenteita.

Moniste 8: Audacity 2.0

19:45-20:00 Arviointi

Lyhyt kirjallinen palaute kahdesta ensimmäisestä päivästä.

Kortit

Päivä 3
Nettitila, Interaktiivisen kartan luonti OpenStreetMap (OSM)-generaattorilla
10:00–10:15 Tavoitteet

Päivän suunnittelu.

10:15-11:45 Kohdepisteen editointi

Työskentely ryhmissä (tekstiä, ääntä, kuvia).

11.45- 12.00 Tauko
12:00–13:00 FTP-palvelimet

FTP (tiedonsiirto nettiin), Nettisivujen säilytystila: Jokainen alustaa oman ilmaisen
FTP-palvelimen kotisivutilaa varten (esim bplaced). Siirretään tiedostoja FTPpalvelimelle.

13:00-13:30 Osallistujat esittelevät

Osallistujat esittelevät työnsä.

Moniste 9: Nettisivujen luinti

13.30-17.00 Tauko, lounas
17:00-17:30 OSM, Google-kartat

Taustatietoja OSM (OpenStreetMap), Google-kartat. Vertaillaan eri karttojen
vahvuuksia ja heikkouksia.

Moniste 10: Internetkartat

17:30-18:30 Generattori, esittely ja

Johdatus OSM generaattoriin. Osallistujat tutustuvat generaattoriin. Osallistujat
rakentavat kartan ensimmäisen osan lisäämällä visuaaliset elementit ja äänen.

Moniste 11: Tiivistelmä OSMgenerattori

harjoituksia

Reader: OSM Generator
18:30-18:45 Tauko
18:45-19:30 Kartan luonti

Ryhmän kartan siirto nettiin. Lisää harjoittelua OSM-generaattorin kanssa.
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Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
PROJECT NUMBER: 517958-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
AGREEMENT NUMBER: 2011 – 3978 / 001 - 001

COMAPP: 6 päiväinen kansainvälinen kouluttajien koulutuskurssi / kouluttajan aikataulu, 5/7

Kello

Aihe

19:30-20:00 Pohdintaa, palaute

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

Kartan esittäminen, pohdintaa ja palautetta.

Päivä 4
Verkkosivuston luonti, Geokätköily (Geocaching)
10:00-10:30 Alkulämmettely,

yleiskatsaus
10:30-12:00 Nettisivun luominen

Ehkä hieman liikunta aluksi, avoimia kysymyksiä, suunnittelu päivän koitoksia
varten.
Kaikki luovat hyvin yksinkertainen verkkosivun. Luodaan HTML-sivu, joka
sisältää linkkejä.

Moniste 9: Nettivun luonti
Moniste 12: OSM-projektin
integrointi

12:15-13:00 Tutustuminen
geokätköilyyn

Geokätköily on älyllisesti haastava GPS-pohjainen ulkoilupeli.

Esittely

13.00-13.30 Osallistujat esittelevät

Osallistujat esittelevät työnsä.

12:00-12:15 Tauko

13:30-17:00 Tauko, lounas
17:00-18:00 GeoCache-tiedostojen

siirto älypuhelimeen

Etsi, lataa ja käytä nettiin laitettuja geocache-tietoja älypuhelimissa. Osallistujat
lataavat gpx-tiedostot kartastaan älypuhelimen.

Moniste 13: Geo caching with
Columbus
Reader: Geo caching

18:00-19:00 Kätköjen (cache) haku

Osallistujat hakevat kätkön sijaintia ulkona älypuhelimensa avustuksella.

ulkona
19:00-20:00 Pohdintaa ja osallistujien Avoimia kysymyksiä geokätköilystä, ajatuksia eri asetuksia, palautteet.

projektien mukauttamista

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
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Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

Päivä 5
Opetus- ja oppimistaidot
10:00-10.15 Alkulämmittely

Liikuntaharjoitus

10:15–10:20 Tavoitteet

Päivän suunnittelu.

ppt „COMAPP teaching and
learning“
esitys 3

10:20-10.50 Opetuksen ja oppimisen

- Oppimisjakso.
- Koulutus yhteisömediassa.
- Toimintaan suuntautunut mediapedagogiikka.
- Kokonaisvaltainen, vuorovaikutteinen, opiskelija-keskeinen lähestymistapa.

ppt „COMAPP teaching and
learning“
esitykset 4-8

Harjoitus: Osallistujat kirjoittavat ylös kokemuksistaan opiskelijoina ja opettajina,
keskustelua pienryhmissä, osallistujat vaihtavat kokemuksiaan kaikkien
osallistujien kanssa.

Kortteja, kyniä

Kouluttaja aluksi esittelee aihetta lyhyesti, keskustelua

Moniste 14: Oppimistyylit

Työskentely erityisryhmien kanssa:
- yhteisöopettajat.
- Tandem koulutus.
- erikoistekniikoita eri ryhmäien, esimerkiksi maahanmuuttajien, naisten, jne
kanssa. Työkalupakki toimintaa ja opetusmenetelmiä varten

ppt „COMAPP teaching and
learning“
esitykset 9-17

Esittely. Jakautukaa ryhmiin:
- Esityksien valmistelutyö.
- Määrittää kurssin tavoitteet, sisällön ja lähestymistavan.
- Mitä tietoja ja taitoja haluat harjoittelijoiden oppia?

Moniste 17: Design media course
Moniste 18: Course outline plan
form

filosofiaa

10:50-11:30 Opetuksen ja oppimisen

kokemuksia
11:30-11:45 Oppimistyylit
11:45-12:00 Tauko
12:00-12:30 Osallistujat esittelevät

12:30-13:30 Kurssin suunnittelu

yhteisön medialle
(Määritä kohderyhmä)
13:30-17:00 Tauko, lounas
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Moniste 15: “Työkalupakki”
Moniste 16: Case Study
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Kello

Aihe

Kuvaus, menetelmät

Kuka?

Materiaalit, linkit,
monisteet

17:00-18:00 Kurssin esittely

Ryhmät esittelevät kurssinsa, jonka jälkeen kysymyksiä ja palautetta.

18:00-18:15 Tavoitteet

Johdatus arviointi-istuntoon.

ppt “COMAPP evaluation”,
esitykset 3-4

18:15-18:35 Tietoja arvioinnista

Kouluttaja antaa perustiedot.

ppt “COMAPP evaluation”,
esitykset 5-8

18:35-18:50 Aivoriihi-menetelmiä, välineitä

Aivoriihi eri työkaluista ihmisillä on kokemusta arvoinnissa. Kouluttajan
yhteenveto.

Fläppitaulu
ppt “COMAPP evaluation”, sl
esitykset ide 9-10

18:50-19:20 Arvioinnin harjoitus

“Pää/sydän” arviointiharjoitus.

Moniste 19: Head and Heart Evaluation
Iso paperi, neljä eriväsristä korttia,
kyniä

19:20-19:30 Kysymyksiä

Yhteiskeskustelu.

19:30-20:00 Kurssiarviointi

Osallistujat ja kouluttajat täyttävät COMAPP kyselyn.

Päivä 6
Retki
Koko päivä

Retki, vierailu paikallissa järjestöissä, kokemusten vaihtoa
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Loppukysely

