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Moniste 1: osallistujien aikataulu 
 

COMAPP – Community Media Applications  
and Participation 

 

- 6 päiväinen opettajien opetuskurssi – 
 

Tervetuloa, 19:00 – 21:00  

- Tutustumiskokous 

 

Päivä 1, 10:00 – 13:30 ja 17:00 – 20:00 

- Kurssin sisältö, tavoitteet ja filosofia  

- Osallistujien esittely 

- Nettikarttojen tutkailua 

- Interviews, sound and pictures: introduction to recorders; explore different types of 

journalism. Exercise. Haastattelut, ääntä ja kuvia: Johdatus äänitykseen;  journalismin 

tutkailua. Harjoituksia. 

- Äänikävely. Äänitys ja valokuvaaminen. 

  

Päivä 2, 10:00 – 13:30 ja 17:00 – 20:00 

- Ryhmän oman kartan suunnittelu ja karttakohteiden (hotspot) luonti 

- Johdatus: Miten luodaan tiivis tekstikuvaus, miten kuvia ja ääntä käsitellään karttakohteiden 

luomiseksi. 

- Ryhmätyö: Karttakohteiden editointi ja tuottaminen. 

 

Päivä 3, 10:00 – 13:30 ja 17:00 – 20:00 

- Web sivun perustaminen (bplaced.net). Tiedostojen siirto (FTP) 

- Taustatietoa: Vapaa katukartta (open street map - OSM) ja Googlen karttapalvelu  

- Tutustuminen OSM-generaattoriin ja harjoituksia 

- Ryhmäkartan luonti 

- Pohdintaa, opittujen asioiden soveltaminen opetukseen, palaute 
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Päivä 4, 10:00 – 13:30 ja 17:00 – 20:00 

- Nettisivun luonti (tutustuminen ja harjoitus) 

- Tutustuminen “Geokätköilyyn”. Hakumatkan valmistelua. 

- Kätkön haku ulkona. 

- Pohdintaa, opittujen asioiden soveltaminen opetukseen, palaute 

 

Päivä 5, 10:00 – 13:30 ja 17:00 – 20:00 

- Opetuksen ja oppimisen filosofiaa 

- Opetuksen ja oppimisen kokemuksia 

- Erityisryhmien kanssa työskentely 

- Harjoitus: Kurssin suunnittelu 

- Harjoituksen tuloksen esittely ja puhdintaa 

- Arviointi: Johdanto ja harjoitus 

- Avoimia kysymyksiä, palaute, kurssin arviointi 

 

Päivä 6, koko päivä 

- Retki (esim. tutustuminen paikallisiin yhteisöihin) 

 

 

Päivittäin (päivinä 1-5) on varattu puoli tuntia osallistujille esitellä päivän saavutuksia. 


