Ohjeet Ilmastonmuutos ja etelän äänet etätyöskentelyyn
TEHTÄVÄNÄ ON TEHDÄ VIDEO TAI KIRJOITTAA ARTIKKELI YHTEEN
ETELÄN ÄÄNET -VIDEOON KYTKEYTYVÄSTÄ AIHEESTA.
1. Katso ja kuuntele Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppitunnin videoversio.
2. Seuraa videon lopussa olevia työskentelyohjeita: Mene verkkosivulle
www.ymparistoreportterit.fi/etelan-aanet, katso video ja vastaa kysymyksiin
videosta (vasemmalla videon alla). Kirjaa vastauksesi paperille.
3. Seuraavaksi ideoi verkkosivun kysymysten (oikealla videon alla) avulla oman työn
aihettasi. Kirjoita ajatuksesi paperille haluamallasi tavalla, esimerkiksi ranskalaisin
viivoin, piirtämällä tai tekemällä käsitekartan (mind mapin).
o Aiheenvalinnassa tärkeintä on, että näkökulma on sinusta itsestäsi
kiinnostava tai sinulla on siitä sanottavaa!
4. Ideoituasi oman työsi aihetta, mieti missä muodossa haluat toteuttaa työn. Voit
tehdä videon tai artikkelin.
o jos nämä vaihtoehdot tuntuvat liian haastavilta, voit myös tehdä aiheesta
esimerkiksi sarjakuvan, julisteen tai presentaation
5. Alta löydät lisäohjeita videon ja artikkelin suunnitteluun ja tekemiseen.

Tutki aihettasi
Lue jokin videon sivulle kootuista artikkeleista, saadaksesi lisänäkökulmia aiheestasi. Tai
jos sinulla on jo mielessäsi selkeä idea/aihe, hae siitä lisätietoa:
•

Mitä asiasta on kirjoitettu?

•

Miten asia kytkeytyy jokapäiväiseen elämääsi?

•

Mitä ympäristöjärjestöt sanovat aiheesta?

•

Mikä aiheessasi on erityisen ajankohtaista?

•

MILLAISIA RATKAISUJA AIHEESEEN LIITTYY?

Luonnostele tarina
Mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Kuka, mitä, missä ja milloin? Miten ja Miksi?
Ja lisäksi mieti mikä on tarinan alku, keskikohta ja loppu.
Mieti, mikä on pääviesti, jonka haluat välittää?
Hyvässä tarinassa on jännite tai konflikti, joka esitellään alussa, tiivistetään keskivaiheilla
ja ratkaistaan lopuksi. Esittele konflikti tai jännite tekstisi johdannossa tai videosi alussa.

Video
•

•
•
•
•
•

Videon tekemiseksi kannattaa ladata videosovellus puhelimeen/pädille, koska se
mahdollistaa myös editoinnin. Näitä ovat esim. iMovie, Movie Maker tai Power
Director.
Jos haluat hyödyntää valmiita kuvamateriaaleja, voit käyttää esimerkiksi Unsplash
sivustoa.
Jos haluat musiikkia videoon, ilmaista musiikkia löytyy mm. Free Music Archivesta.
Mieti haluatko antaa yleiskatsauksen aiheesta vai pyrkiä selvästi vaikuttamaan
katsojaan tietyn viestin kautta.
Videon maksimipituus on 3 minuuttia.
Lopuksi mieti nimi videolle.

Artikkeli
•
•
•
•
•

Kirjoita ensin johdanto.
Lisää juttuun kuvia ja kuvatekstejä.
Lisää tekstiin asiantuntijan sitaatti tai mielipide.
Syvennä valitsemaasi näkökulmaa.
Lopuksi mieti tekstille kiinnostava otsikko.

Tiedon jakaminen
Mieti, missä työtäsi voisi jakaa. Mille taholle viesti on suunnattu?
Sopikaa opettajan kanssa työn palauttamisesta sekä jakamisesta sekä palautteen
antamisesta.

