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Materiał 1: Program dla uczestników/uczestniczek 

 
COMAPP - Community Media Applications  

and Participation 
 

- sześciodniowy międzynarodowy kurs „szkolenie trenerów” - 

 

Powitanie, 19:00-21:00  

- Spotkanie powitalne 

 

Dzień 1, 10:00-13:30 oraz 17:00-20:00 

- Program, cele i filozofia szkolenia 

- Zapoznanie uczestników/uczestniczek 

- Zapoznanie się z mapami internetowymi  

- Wywiady, dźwięki i zdjęcia: wprowadzenie do sprzętu nagrywającego; zapoznanie 

uczestników w różnymi rodzajami dziennikarstwa. Ćwiczenie. 

- Spacer dźwiękowy. Nagrywanie dźwięków i dokumentacja zdjęciowa. 

  

Dzień 2, 10:00-13:30 oraz 17:00-20:00 

- Planowanie map w grupach w celu stworzenia „hotspotów” 

- Wprowadzenie do kompozycji tekstu, edycji zdjęć i plików dźwiękowych dla hotspotów na 

mapie. 

- Praca w grupach: Edycja i produkcja materiałów dla hotspotów. 

 

Dzień 3, 10:00-13:30 oraz 17:00-20:00 

- Tworzenie środowiska sieci web (bplaced.net). Przesyłanie plików przez FTP. 

- Informacje na temat Open Street Map (OSM) i map Google. 

- Wprowadzenie do generatora OSM (ćwiczenie).  

- Komponowanie map w grupach 

- Refleksja nad zastosowaniem w różnych kontekstach kształcenia, feedback
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Dzień 4, 10:00-13:30 oraz 17:00-20:00 

- Tworzenie stron internetowych (wprowadzenie i ćwiczenie) 

- Wstęp do geocachingu, przygotowanie do poszukiwań 

- Poszukiwanie „skrzynek” w plenerze  

- Refleksja nad zastosowaniem w różnych kontekstach kształcenia, feedback 

 

Dzień 5, 10:00-13:30 oraz 17:00-20:00 

- Filozofia nauczania i uczenia się 

- Doświadczenia związane z procesem nauczania i uczenia się 

- Style uczenia się 

- Praca ze specjalnymi grupami interesu 

- Ćwiczenie: projektowanie szkolenia 

- Prezentacja i refleksja 

- Ewaluacja: wprowadzenie i ćwiczenie 

- Pytania otwarte, feedback, ewaluacja szkolenia 

 

Dzień 6, cały dzień 

- Wycieczka (m.in. wizyta w lokalnej organizacji) 

 

 

Każdego dnia (od dnia pierwszego do piątego) przeznaczono pół godziny dla 

uczestników/uczestników szkolenia, aby mieli możliwość zaprezentowania ich zaangażowania 

w projekty, pracę w środkach masowego przekazu, stacji radiowej itp. 


