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Jatkuvan ammatillisen
kehittämiskoulutuksen
opinto-ohjelma
radikalisaation estämiseksi

CONCORDIA projekti on tähän mennessä kehittänyt uuden
jatkuvan ammatillisen koulutusohjelman, joka voimauttaa
nuorisotyön ammattilaisia ja muuta etulinjan henkilöstöä
käsittelemään radikalisaation uhkaa ja käyttämään
saatavilla olevia digitaalisen median työkaluja ja
alustoja monipuolisten ja rohkeiden radikalisaationvastaisten mediamateriaalien tuottamiseen.
Opinto-ohjelman moduulit kehittyivät ja aihepiirit
muotoutuivat tehdyn tutkimuksen ja tarveanalyysin
perusteella. Tarveanalyysi sisälsi sarjan syvällisiä keskusteluja
monien eri sidosryhmien kanssa.
Opinto-ohjelma on jaettu 35 lähiopastustuntiin ja 65
itseoppimisen online-tuntiin projektia varten kehitetyn eoppimisportaalin kautta.
Lähiopetustunnit koostuvat viidestä moduulista: The face to
face sessions consist of five modules:
ü
ü
ü
ü
ü

Moduuli 1 – Verkostoituminen ja verkostot
Moduuli 2 – Digitaalinen mediaympäristö
Moduuli 3 – Digitaalisen mediatuotannon teoriaa
Moduuli 4 – Digitaalisen mediatuotannon käytäntö
Moduuli 5 – Levitys

CONCORDIA Koulutus
09-13 huhtikuuta 2018
Schwerin, Saksa

Oppimisen lopputulos
Osallistujien tulisi kurssin lopussa:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ymmärtää audio-visuaalisen sisällön rooli ja vaikutus
haavoittuviin ja potentiaalisesti haavoittuviin nuoriin
tämänhetkisessä digitaalisessa mediaympäristössä
Pystyä tunnistamaan ne suosituimmat sosiaalisen median
verkostot, joissa audio-visuaalinen sisältö on
merkittävässä interkommunikatiivisessa roolissa em.
nuorilla.
Pystyä erottamaan vaihtelevat standardit
mediatuotannossa sekä tunnistaa asianmukaiset normit
kohdeyleisölle
Osata tuottaa audio-visuaalista sisältöä käyttämällä
sellaisia edullisia tai jo saatavilla olevia resursseja, jotka
ovat asianmukaisia kohdeyleisö huomioonottaen
Tietää ne olennaiset lainmukaiset rajoitteet ja vastuut,
jotka tulee ottaa huomioon kun luodaan digitaalista
mediasisältöä julkiseen levitykseen
Pystyä toteuttamaan yksinkertainen ja kohdeyleisölle
asianmukainen editointi
Tietää sosiaalisen median sisällön levitysstrategian
toteuttamisen perusteet kohdeyleisön tavoittamiseksi
Pystyä jakamaan tässä oppijaksossa opittuja asioita
eteenpäin ja näin mahdollistaa Concordia opinto-ohjelman
oppien leviäminen muille ryhmille tai yksilöille

Koulutustapahtuman pitää digitaalisen median
ammattilainen
ü Declan Cassidy (Future In Perspective Limited, Irlanti) on johtanut opinto-ohjelman rakentamista
päämääränään pitää sen sisältö niin visuaalisena kuin mahdollista, ja tehdä siitä osallistujille
mielenkiintoinen ja helposti sovitettavissa oleva koko paneurooppalaisen yhteistyöhön kautta
linjan.
ü Declan Cassidy on palkittu elokuvaohjaaja ja laaja-alainen digitaalisen median asiantuntija niin
suunnittelun, tuottamisen kuin kouluttamisenkin osa-alueilla. Hän on työskennellyt journalismin,
radion ja television parissa ja käyttää laajaa alan tuntemustaan levitystoimien tukemiseen.
Kuka CONCORDIA on...

CONCORDIA yhtymä koostuu 8 yhteistyökumppanista, jotka edustavat kahdeksaa eri
jäsenmaata: Saksa, Romania, Itävalta, Tšekin tasavalta, Irlanti, Ranska, Kypros, Suomi.
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Mitä on jo tapahtunut...
Tässä vaiheessa olemme saaneet alustavan tutkimuksen
valmiiksi, luoneet opinto-ohjelman ja siirtymässä projektin
testaus- ja toimeenpanovaiheeseen. Kolmannessa kokouksessa
lokakuussa 2017 Wolfsbergissa, Itävallassa projektitiimi
ü Keskusteli projektin nykytilasta
ü Esitelmöi ja keskusteli Mediasisältöjen työkalusarjasta
(O3)
ü Käsitteli Itävallan kahta Parasta Käytäntöä:
B3 Tervetuloa „Ein Zuhause auf Zeit für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge“ (Väliaikainen koti ilman
aikuista saapuneille pakolaisille)

Tulossa
seuraavaksi...

ü Projektikumppanit tapaavat Tšekin tasavallassa
helmikuussa
ü Jatkuvan ammatillisen kehittämiskoulutuksen
opinto-ohjelma radikalisaation estämiseksi kurssin testiajo:

09-13 huhtikuuta 2018
Schwerin, Saksa

How to get connected with CONCORDIA...

Jos olet etulinjan työntekijä ja haluat mukaan CONCORDIA koulutukseen
Radikalisaation vastustamiseksi ole yhteydessä oman kotimaasi
yhteistyökumppaniin ja pyydä lisätietoja.

Visit ournettisivuillamme:
website: www.concordia.website/
and join our Facebook page: http
Vieraile
http://www.concordia.website/
ja liity Facebook-sivullemme: https://www.facebook.com/theconcordiaproject
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