Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)
Päätarkoitus:
- Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin
Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan työkokemukseen sekä
resursseihin.
Materiaalit:
1 älypuhelin/kamera 2-3 hengen ryhmälle
1 tietokone, jossa mediasoitin ja internet-yhteys
Tarvittavat monisteet
TÄRKEÄÄ: Videotyöpaja on muunneltava. Lyhyttä työpajaa varten videoeditointityökalua ei
tarvita ensimmäisessä vaiheessa. Koko video nauhoitetaan kohtaus kohtaukselta sopivassa
järjestyksessä. Muunneltavuutta tuo yhden kerran nauhoitus, jossa koko video kuvataan
yhdellä kertaa.
Kesto: 90 min.
Videoiden sisältö:
Opiskelijat tai opettaja voivat valita videoiden aiheet. Jotkut opettajat kysyvät aihetta
mieluiten opiskelijoilta motivoidakseen heitä. Suosittelemme kuitenkin, että opettaja valitsisi
muutaman aiheen ennakkoon useasta syystä: a) opiskelijoiden liiallisen kunnianhimon
välttämiseksi sekä b) videoiden opetussuunnitelmaan kytkemiseksi.
Laatu:
Jotkut opettajat murehtivat tuotetun sisällön laadusta. Tässä järkevä opiskelijoiden ryhmittely
saattaa auttaa. Opettajan kannattaa laittaa hyvin aiheesta tietävä opiskelija siitä vähemmän
tietävien opiskelijoiden kanssa samaan ryhmään.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että kuvausprosessi vaatii useita rooleja (kuvaaja, näyttelijä).
Kaikki eivät esimerkiksi välttämättä ole hyviä kameran edessä.
Tänään tuotatte selitysvideon. Voitte selittää ammatillisen toimenpiteen tai abstraktin, työhön
liittyvän konseptin.
Esimerkkejä videoista
a) Kuinka pestä kädet
b) Kuinka siirtää potilas sängystä pyörätuoliin
c) Mitä pitää ottaa huomioon potilasta lääkittäessä

Johdanto
Kesto: 5 min
Lyhyet videot voivat olla apuna monessa tilanteessa:


Opiskelijoiden saattaisi olla hyödyllistä tuntea tuleva työpaikka sekä ammatti entistä
paremmin.
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Työskentelyprosessin tai uuden tuotteen ymmärtämys saattaa syventyä niitä
katsellessa koulutuksen aikana.
Videon tuottaminen syventää ymmärrystä siitä, mitä videolla tehdään.

Keskustele seuraavista kysymyksistä:
Oletko koskaan katsonut videoita oppiaksesi tai ymmärtääksesi jotain paremmin?
Oletko koskaan tuottanut videota?
Mistä videosta olisit kiinnostunut työhösi liittyen? Mitkä aiheet pitäisi selittää kuvina tuleville
työntekijöille?

Johda keskustelua.

Selitysvideon tuottaminen.
Kesto: 45 min
Tehtävä:
Tuottakaa lyhyt selitysvideo. Videon tulisi olla korkeintaan 3 minuuttia pitkä.
1) Keskustelkaa ryhmässä, miten haluaisitte aihetta kuvata.
2) Käyttäkää annettua monistetta lyhyen kuvakäsikirjoituksen luonnosteluun. Tämä
auttaa suoriutumaan tuotannosta menestyksekkäästi. Kuvakäsikirjoituksessa
tulee olla sitä, mitä kuvataan ja missä järjestyksessä.
3) Kuvatkaa kohtaukset suunnitellussa järjestyksessä.
Muodosta 2-3 opiskelijan ryhmiä. Tue ryhmiä kuvakäsikirjoituksen teossa sekä
tuotantovaiheessa. Korosta, että tarkoituksena ei ole tuottaa täydellisiä videoita vaan
videoita, jotka esittelevät tärkeitä asioita. Pidä ajankäyttöä silmällä. Ole johdonmukainen
jokaisessa vaiheessa.
Mahdolliset vaiheet (kesto minuuteissa)
- ryhmäjaot (5)
- aiheen valinta (10)
- kuvakäsikirjoitus (10)
- nauhoitus (20)
Lisämateriaali
- Vimeo videoschool - http://vimeo.com/videoschool/101
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Vinkkejä kuvaamiseen
‣ Älä kääntele kameraa.
‣ Vältä takaa tulevaa valoa.
‣ Vältä nopeita kameran liikkeitä.
‣ Kiinnitä huomiota videon alkuun ja loppuun (parempi kuvata pari minuuttia enemmän kuin
vähemmän).
‣ Tarkista patterit ja kameran muisti ennen kuvaamista.
‣ Älä vaihda asetuksia / kuvakulmaa liian nopeasti.
‣ Älä kuvaa liian kaukana puheesta (liikaa taustaääniä).

Keskustelu ja reflektointi
Kesto: 30 min
Huomioi itseluodun sisällön ominaisuudet:
‣ videot, jotka yksittäinen opiskelija tai ryhmä on tuottanut tunnin aikana, eivät ole
ammattimaisia. Virheet ja epätarkkuus on sallittu ja niitä voi käyttää keskustelun pohjana.
‣ Kuvaaminen on päättymätön projekti. Se on oppimisprosessi ja edistää aihespesifiä
oppimisprosessia.
Johda keskustelua.
Videon näyttäminen
- Siirrä videot tietokoneen kansioon. Valitse VLC Media Player. Avaa kansio VLC Media
Playerissä katsoaksesi kaikki videot peräkkäin. Jos tiedät kansiopolun, voit tehdä saman
suoraan nauhoituslaitteesta.
- TÄRKEÄÄ: testaa videonkatselua jo ennen tuntia varmistaaksesi, että videot näkyvät.

Millainen prosessi oli? Onko kuvaaminen auttanut aiheeseen syventymisessä? Millaista
muiden tuottamien videoiden katselu oli?
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Pitkän työpajan ohjelma

Kesto: 3x3 tuntia, yhteensä 9 tuntia

Työpaja I: Valmistelu, ideointi, kuvakäsikirjoitus
Mitä mukaan
Kamerat (varmista, että ne on ladattu), kuvakäsikirjoituspaperit, läppäri, videoesimerkkejä

Osa 1: Johdanto (20 minuuttia)


Henkilöiden esittely.



Projektin esittely.



Lyhyt esittelykierros omista kokemuksista kuvaamiseen liittyen.

Osa 2: ryhmien muodostus, ideointi (40 minuuttia)


Keskustelkaa ensin ideoista, näytä esimerkkivideoita



Ryhmien muodostus ja vapaata ideointia, aiheiden esittelyä ja keskustelua
toteutettavuudesta.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon toteutettavuuden suhteen
Kuvauspaikka
Mukana olevat henkilöt (onko mukana oikeita potilaita?)
Tarvittavat välineet
Kuvausluvat (paikka, henkilöt jne.)
Tässä kohtaa opettajan apua tarvitaan erityisesti.
Osa 3: Kuvakäsikirjoituksen teko (105 minuuttia)


Kuvakäsikirjoitus-käsitteen esittely (15 min)



Ryhmätyö: kuvakäsikirjoituksen teko (60 min)

o

Ryhmätehtävien jako: kuka tekee mitäkin

o

Tehtävälista: missä kuvataan, tehtävät, mitä materiaalia tarvitaan



Kuvakäsikirjoitusten esittely (30 min)

Osa 4: Mitä seuraavaksi (15 minuuttia)


Tulevan kertaaminen
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Tärkeää:
Muistuta opiskelijoita tuomaan tarvittavat välineet seuraavalle kerralle.
Kuvauspaikka
Mukana olevat henkilöt (onko mukana oikeita potilaita?)
Tarvittavat välineet
Kuvausluvat (paikka, henkilöt jne.)
Kännyköiden käyttö:
Jos kännyköitä halutaan käyttää nauhoittamiseen, muistuta opiskelijoita että akkua ja muistia
tulee olla tarpeeksi, ja että USB-kaapeli on mukana.


Tässä kohtaa opettajan apua tarvitaan erityisesti

Työapaja II: kuvaaminen (aika minuuteissa)
Osa 1: Kameran esittely, 15 minuutin harjoituskuvaus, 15 minuuttia videoiden
katsomiseen (30)
Osa 2: kuvakäsikirjoitusten esittely, laitteiston valmistelu ja asetusten suunnittelu (30)
Osa 3: kuvaaminen (90)
Osa 4: kokemusten jako (30)

Muistuta opiskelijoita tekemään muistiinpanoja jokaisen kohtauksen laadusta / ongelmista.
Mikäli kohtaus kuvataan useampaan kertaan, tämä auttaa lopullisen version valinnassa.
Kohtausten dialogit, joita käytetään viimeisessä versiossa, voi kirjoittaa ylös. Tämä teksti
muodostaa kielten kurssien perustan.
Kännyköiden käyttö:
Muista siirtää jokaisen ryhmän videotiedostot tietokoneellesi kuvausten jälkeen.
Työpaja III varten kännykkätiedostot saattaa joutua muuntamaan uuteen formaattiin.
Tarkista, pystyykö kännyköiden tiedostoja lisäämään työpaja III:ssa käytettyyn
muokkaustyökaluun. Jokainen tiedostomuoto tulee tarkistaa erikseen. Esimerkiksi Windows
Movie Maker hyväksyy yleensä ainoastaan wmv.-tiedostoja.

Työpaja III: Videoiden muokkaus (aika minuuteissa)
Osa 1: Videomuokkauksen esittelyä (30)
Osa 2: Videoiden muokkausta ryhmissä (90)
Osa 3: Viimeisten versioiden esittely (60)
Käy koko prosessi läpi pari päivää aiemmin. Varmista, että:
- tarvittavat sovelukset on asennettu kaikille tietokoneille,
- videotiedostoiden siirto nauhoituslaitteilta tietokoneille onnistuu (tämä kannattaa tehdä
etukäteen, jotta tiedostot ovat valmiina tietokoneilla).
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Hyödynnä opiskelijoiden IT-taitoja: kysy, hallitsevatko jotkut opiskelijoista
videomuokkaustyökalut ja voisivatko he auttaa muita.
Muistuta opiskelijoita pitämään muokkaus yksinkertaisena: ei vaikeita siirtymiä paikasta
toiseen, ei vaikeaa kerrontaa. Mikäli ryhmä haluaa vaikeampia muokkaustoimintoja (etkä
tiedä, miten auttaa), pyydä heitä etsimään helpompia tapoja.
Musiikki:
Opiskelijat haluavat usein lisätä videoihin musiikkia. Kannattaakin siksi lisätä jokaiselle
koneelle kansio, joka sisältää cc-lisensoitua musiikkia. Selitä, miten tekijänoikeudet tulee
tässä tapauksessa ilmoittaa.

Yleisiä kommentteja
Kuvakäsikirjoituksen teko ja kuvaaminen voivat tapahtua luokkahuoneen ulkopuolella.
Kuvakäsikirjoituksen teossa opettajan palaute on suotavaa.
Mikäli kuvaaminen tapahtuu työpaikalla, sulauta 30 minuutin harjoituskuvaus työpaja I:een
(15 minuuttia kuvausta luokassa, 15 minuuttia katselua).
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Ohjelma tekstitystyöpajalle
Yleisiä kommentteja

Työpaja: Tekstitys
Osa 1: Videokäsikirjoituksen kääntäminen (30)
Osa 2: Videoiden tekstitys ryhmissä (90)
Osa 3: Yhteinen oikoluku
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