COMAPP: 6 napos nemzetközi trénerképző kurzus / Menetrend a résztvevőknek

Jegyzet 1: Menetrend a résztvevőknek

COMAPP – Közösségi Média Alkalmazások és
Részvétel
- 6 napos nemzetközi trénerképző kurzus Üdvözlés, 19:00 – 21:00
-

Üdvözlő találkozás

1. nap, 10:00 – 13:30 és 17:00 – 20:00
-

Kurzus tartalom, célok és filozófia

-

A résztvevők bemutatkozása

-

Az internetes térképek felfedezése

-

Interjúk, hangok és képek: bevezetés a felvételi, rögzítési technikákba; különböző újságírói
műfajok megismerése. Gyakorlat.

-

Hangséta. Hangok és képek rögzítése.

2. nap, 10:00 – 13:30 és 17:00 – 20:00
-

Közös térkép megtervezése, hotspot-ok kijelölése, létrehozása

-

Bevezetés: Hogyan írjunk szövegeket és szerkesszünk képeket és hangot a térképen lévő
hotspot-unkhoz

-

Csoportmunka: vágás és szerkesztés a hotspot létrehozásához.

3. nap, 10:00 – 13:30 és 17:00 – 20:00
-

Web tárhely létrehozása (bplaced.net). Fájlok feltöltése FTP-re

-

Háttérinformációk: open street map (OSM) és google térképek

-

Bevezetés az OSM Generator használatába, gyakorlat.

-

A közös térkép elkészítése

-

Észrevételek, a tanultak hasznosíthatósága különféle tanítási helyzetekben, visszajelzés.
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4. nap, 10:00 – 13:30 és 17:00 – 20:00
-

Egy weboldal létrehozása (bevezetés és gyakorlat)

-

Bevezetés a geo caching játékba, előkészületek a “kincskereséshez”

-

Szabadtéri játék, “kincskeresés”, cache fájlok felderítése

-

Észrevételek, a tanultak hasznosíthatósága különféle tanítási helyzetekben, visszajelzés.

5. nap, 10:00 – 13:30 és 17:00 – 20:00
-

A tanítás és tanulás filozófiája

-

A tanítás és tanulás tapasztalatai

-

Tanulási stílusok

-

Munka speciális igényű csoportokkal

-

Gyakorlat: Kurzustervezés

-

Bemutatás és megvitatás

-

Értékelés: bevezetés és gyakorlat

-

Nyitott kérdések, visszajelzések, kurzus értékelés

6. nap, egész nap
-

Kirándulás (pl. helyi szervezetek meglátogatása)

1.-5. napon lehetőség nyílik egy-egy résztvevő küldőintézményének, projektjeinek, médiumuknak
a bemutatkozására there is half an hour reserved for participants of the course to present their
project/ media work / station.
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