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Paikka:
Ajankohta:
Kohderyhmä/ikä:
Osallistujamäärä:
Vetäjät:

Kulttuuritalo Valve (Hallituskatu 7, tila tarkentuu ja ilmoitetaan sisäänkäynneillä)
Torstaisin 5.4.-3.5.2018 kello 12-16. 5 x 4 opetustuntia.
Yliopisto-opiskelijat
Max. 16 osallistujaa
mediaopettaja Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu

Lyhyt kuvaus:
Jaksolla tutustutaan siihen, kuinka liikkuvaa kuvaa käytetään mediakasvatuksellisena välineenä
kouluopetuksessa. Jakson aikana opiskelijat perehtyvät erilaisiin käytännön menetelmiin, joita on
kehitetty erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusasteen opetukseen. Aiheina ovat uutiset, mainonta,
animaatio sekä Videopensseli-menetelmä, jonka avulla liikkuvaa kuvaa voidaan yhdistää
matematiikan, kuvataiteen tai kielten opetukseen.
Kurssilla toteutetaan harjoitustöitä ryhmissä ja läsnäolo on tärkeää. Ilmoitathan mahdollisista
esteistä kurssin vetäjälle: antti.haaranen@ouka.fi / p. 044 703 7536
Pohjatiedot:
Ei vaadittavia pohjatietoja.
Arviointi:
Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Koulutuksessa käytettävät välineet:
Elokuvakoulun puolesta:
- 8 x iPad
- vetäjän tabletti tai tietokone, sekä adapterit
- Opetustilassa videotykki (HDMI- tai VGA-liitännällä) ja äänentoisto
(3.5 mm miniplugi- tai HDMI-liitännällä) sekä langaton internet (WiFi)
- lyijykyniä, kumeja, vahaliituja ja tusseja, A3 tai A4-paperia, saksia, rei'itin, sinitarraa
- isoja (A2) värikartonkeja eri väreissä (sin., vih., valk., kelt., pun., harmaa, musta)
Osallistujien omien välineiden käyttö:
Ei vaadittavia välineitä. Oman tabletin saa halutessaan tuoda.

Esitehtävät:

Kurssi sisältää kaksi kotitehtävää:
1. Uutistyöpajan ennakkotehtävä tehtäväksi ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa:
Lue Pikakurssi tähtitoimittajaksi -sarjakuva Ylen nettisivuilta:
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/pikakurssi_tahtitoimittajaksi_-_ohjeet_sarjakuvana/7632675
sekä MEKU:n mediakasvatusjulkaisujen listalta "Menitkö klikkiin":
https://kavi.fi/fi/meku/julkaisut/ammatilliseen-mediakasvatukseen
Valitse lehdestä tai netistä tavallinen uutinen. Pohdi, mitä uutisen kriteereitä se täyttää.

Keksi, mikä uutisen otsikko voisi olla, jotta siitä tulisi houkutteleva klikkiuutinen.
Valmistaudu esittelemään tulokset ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Jos uutinen on
netistä, voit tallentaa siitä kuvakaappauksen, tulostaa sen paperille tai painaa mieleen,
miten löydät sen helposti uudestaan.
2. Mainosaiheinen välitehtävä tehtäväksi ennen kolmatta (19.4.2018) kokoontumiskertaa
Valitse lehdestä tai netistä kolme eri ikäisille ihmisille suunnattua mainosta. Pohdi kohderyhmää:
ovatko ne suunnattuja esim. erityisesti toiselle sukupuolelle? Valmistaudu esittelemään mainokset.

Ohjelma:
Pvm

Kello

Sisältö

5.4.2018

12-16

Johdanto mediakasvatukselliseen elokuvakasvatukseen
Uutistyöpaja osa 1/2: johdanto ja omien uutisten suunnittelu

12.4.2018

12-16

Uutistyöpaja osa 2/2: kuvaus- ja editointipaja

19.4.2018

12-16

Mainostyöpaja

26.4.2018

12-16

Animaatiotyöpaja

3.5.2018

12-16

Videopensseli-työpaja

Muutokset aikatauluun ja sisältöön ovat mahdollisia.

