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Materiał 5: Tworzenie hotspotów

Tworzenie hotspotów
Generator COMAPP daje możliwość dodawania treści na mapie za pomocą linków do plików
multimedialnych. Pliki mogą zawierać faktyczne dane, kreatywne formy tekstów czy pliki
audio.
Kto będzie korzystał z mapy i hotspotów?
Aby rozpocząć, musisz zdecydować, które hotspoty wybierasz. Jak już dokonasz wyboru,
możesz przejść do tworzenia zawartości mapy.
Zastanów się, kto jest odbiorcą mapy i jakie są potrzeby takiej osoby – czy są to dorośli,
ludzie młodzi, dzieci, rodziny czy osoby starsze? Fotografie i pliki audio sprawiają, że dany
hotspot jest bardziej interesujący.
Pamiętaj, że twoja mapa powinna być dostępna dla jak największej liczby odbiorców.
Powyższe wskazówki pozwolą stworzyć hotspot, którego treść będzie odpowiadała
potrzebom grup odbiorców.
Co powinno znaleźć się w hotspotach?
Możesz zawrzeć fotografie | archiwalne zdjęcia | narrację | wywiady | historie ustne |
muzykę | poezję | opis | kreatywną formę tekstu
Tekst
Tekst na ekranie powinien mieć 150 znaków i powinien przyciągać uwagę czytelnika.
Dłuższy opis w postaci pliku programu Word też powinien być dosyć krótki – około 150 słów.
Pliki audio
Raz jeszcze zastanów się nad grupą docelową. Jak długo odbiorcy będą słuchać nagrań? Czy
chcesz zamieścić wypowiedź osoby z lokalnym akcentem? Czy chcesz dodać efekty
dźwiękowe? Czy powinieneś/aś dodać muzykę?
Jeśli piszesz tekst, który będzie nagrywany w formie pliku audio, pamiętaj, że ok. 250 słów =
1 minuta.
Pamiętaj, że możesz rozbudowywać informacje zamieszczone na mapie poprzez podanie
linków do folderów ze zdjęciami, plików audio czy stron internetowych.
Gdzie mogę zebrać informacje do moich hotspotów?
Strony internetowe | książki | podczas wizyty w danej lokacji | od okolicznych mieszkańców
| wywiady z ekspertami | historie ustne
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Gdzie mogę zrobić zdjęcia do moich hotspotów?
Możesz robić zdjęcia w danej lokacji, ale pamiętaj, że jeśli na fotografiach będą wyraźnie
widoczne inne osoby, musisz uzyskać zgodę na użycie ich wizerunku. Jeśli to możliwe,
spróbuj pozyskać taką zgodę na piśmie, co pozwoli na użycie zdjęcia w Internecie. Jeśli
możesz, to staraj się nie zamieszczać zdjęć dzieci.
Korzystając ze zdjęć zamieszczonych w Internecie należy zachować ostrożność, ponieważ
zazwyczaj mają one zastrzeżone prawa autorskie. Zamiast tego, podaj link do strony, na
której zamieszczone są zdjęcia. WAŻNE: Przejrzyj całą stronę, do której zamieszczasz link pod
kątem dopasowania jej zawartości do Twojego projektu.
Konstruowanie innowacyjnej zawartości mapy
Generator OpenStreetMap daje możliwość zamieszczenia na mapie innowacyjnych treści, jak
również informacji faktograficznych. Możesz poprosić grupę o komentarze na temat danego
hotspotu – np. przywołanie obrazów i dźwięków z przeszłości.
Większość osób nie uważa się za kreatywnych w dziedzinie prozy czy poezji, dlatego mogą
być onieśmieleni lub poddenerwowani koniecznością napisania kreatywnego tekstu. Istnieje
jednak prosta metoda oparta na liście pytań odpowiednich dla osób w różnym wieku i o
różnych zdolnościach.
Uczestnicy/uczestniczki mogą stosować tę metodę i nagrywać swoje myśli czy odpowiedzi na
smartfony lub tablety.
Pytania zaprojektowane zostały w taki sposób, aby pobudzać myśli i ułatwiać
uczestnikom/uczestniczkom interakcję z otoczeniem – tym co mogą zobaczyć, usłyszeć lub
wyobrazić sobie. Uczestnicy/uczestniczki mogą sami napisać pytania, na które chcieliby
odpowiedzieć.
Tworzenie wiersza lub kreatywnego tekstu w wybranym hotspocie
Gdzie stoisz?
Jaka jest pogoda?
Co słyszysz?
Co widzisz przed sobą?
Przyjrzyj się wybranemu szczegółowi – opisz go.
TERAZ wyobraź sobie przeszłość –
Wyobraź sobie co mogłeś usłyszeć?
Zamknij oczy – co widzisz?
Przyjrzyj się wybranemu szczegółowi oczami wyobraźni i opisz go.
Przyjrzyj się innemu szczegółowi – opisz go.
Czy słyszysz jakieś rozmowy? Czego dotyczą?
Zastanów się przez chwilę – co czujesz?

Spontaniczne odpowiedzi mogą być później opracowane i przeorganizowane, aby dopisać
swoje przemyślenia lub usunąć wyrazy, które nie są potrzebne.
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