
 ©  Lithuanian coutryside tourism association

22. MOTIVAATIO

Kuinka käyttää hybridivälineitä yhdistäen etä- ja lähikäytänteitä

TAUSTA

Miten kurssista voidaan tehdä autenttisempi motivaation lisäämiseksi? Miten
lähi- ja etäkäytänteitä voidaan yhdistää? Luokkahuonevuorovaikutuksesta
saattaa puuttua autenttisuutta, mitä voidaan parantaa tarjoamalla
autenttisia materiaaleja (esim. kuvia, sarjakuvia, videoita) tai luomalla
roolipelitehtäviä.

TEOREETTINEN POHJA

Erilaisiin hybridisti järjestäviin kulttuuritehtäviin osallistumista voidaan motivoida
esimerkiksi siten, että osallistujat saavat elämyksellisiä kokemuksia.
Ryhmänvetäjä voi antaa selityksen toiminnasta, joka toteutetaan ja esittää
esimerkkivideon malliksi, jota voi hyödyntää tai nauhoitteen kuvaustuokiosta
tulosten testaamiseksi. Tämä on hyvin toimiva ja mukava tapa oppia, joka
yhdistää etä- ja lähikäytänteitä, kun järjestetään kursseja teatterista, tanssista ja
muista esittävistä taiteista.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Sana- tai jälkiäänitysharjoitukset teatterityöpajan aikana samalla kun tekstit
heijastetaan ja luennat kuunnellaan. Tilanteet videoidaan ja niitä seuraa
videonauhoitusten katsominen korjausten ja parannusten tekemiseksi.
Lopuksi tehdään muokattu ja editoitu videotuotos.
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Tehtävä/Ratkaisu
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Aikuisopiskelija
Senioriopiskelija

Tehtävä voidaan 
mukauttaa muihinkin 
esittäviin taiteisiin
(esim. tanssiharjoitukset).

Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa jokaiselle osallistujalle lyhyt teksti luettavaksi ääneen.
Johda ilmaisuharjoituksia (tekstit näkyvät taululla).
Videoi harjoitukset tai pyydä apua apuopettajalta. 
Näytä videoinnit ammattilaisnäyttelijöistä lukemassa samoja
tekstejä (YouTube). 
Näytä osallistujille videoinnit heistä, kun he itse lukevat tekstejä. 
Keskustele videoiden pohjalta mahdollisista korjauksista ja
parannuksista (näytteleminen, puhuminen ja äänenkäyttö). 
Luo ja muokkaa video tai audio, joka tunnilla luotiin käyttämällä
siihen tarkoitettua ohjelmistoa (Pinnacle, Movie Maker). 
Esitä luotu video.
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Vaihtoehtoisesti, käytä jälkiäänityksiä kuuluisiin elokuviin (jaa roolit
jokaiselle osallistujalle).

Parantaa esityksiä ja luoda innovatiivisia tuotoksia samalla kun
autetaan aikuisia ylipääsemään epämukavuuden tunteesta, joka
nousee riittämättömyyden tunteesta digiteknologiaa
käytettäessä.
Lisätä itseluottamusta ja vuorovaikutusta muihin, parantaa
äänenkäyttöä ja ilmaisutyyliä, karsia murteet ja parantaa
ryhdikkyyttä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse osallistavia tehtäviä ja sisältöä, jotka liittyvät osallistujien
mielenkiinnon kohteisiin ja draamatehtävään.
Arvioi ja valitse ohjelmat verkkoviestintään (esim. Zoom, Meet,
Skype), nauhoittamiseen ja kuvaamiseen (esim. kännykän
äänitys/videointi -sovellus) ja videoeditointiin (esim. Pinnacle,
Movie Maker).
Järjestä teatterityöpaja kokeneen ohjaajan avulla (myös
multimediatyökalujen osalta).
Valmista työpaja tarvittavien laitteiden kera (esim.
videprojektori, tietokone, mikrofoni, kaiuttimet).
Valmistele kysely liittyen osallistujien digivälineisiin ja -taitoihin
ja sovi henkilökohtaisia tapaamisia niiden hankkimiseen (katso
Kortti 21. – Valmistautuminen).
Valmistele jaetut kansiot ja yhteystiedot, joiden avulla jakaa
tekstiä, musiikkia ja videoita, ja pidä ne aina saatavilla yksityistä
harjoittelemista varten (Google Drive, WhatsApp, Messenger,
Facebook).

Verkossa, hybridi, kontakti

60 – 90 minuuttia

Yksilö- ja ryhmätyö


