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INNER WHEEL NETTIKOULUTUS 2014
Inner Wheel Suomi Finland -organisaatio järjestää nettisivun Startti-koulutuksen kolmella paikkakunnalla.
D142 - La 27.09. klo 09:30 – 13:30 (14:00 - n.16:30) Nurmijärvellä, Teknos Oy Rajamäki (yht.hlö Elsi Torn)
D-139 & D140 - La 11.10. !!! Pieksamäki, Kulttuurikeskus Poleeni (aikataulu tarkistetaan, yht.hlö Tuula Karvinen)
D-141 - La 08.11. klo 09:30 – 13:30 (14:00 - n.16:30) Laitilassa, (aikataulu tarkistetaan yht. hlö Marianne Nurko-Heikkilä)
Tilaisuuksista tulee kullekin päivitetyt ohjeet, mutta tapahtumassa on kaksi eri kohderyhmää:
a) Startterit, koulutetaan n. 4 h klubien netin ylläpidon perusteisiin (1-2 hlöä / klubi, yht. n. 15-20 hlöä/koulutus)
b) Nörtit, koulutetaan piirin ja IWF:n sivujen ylläpitoon ja klubien tueksi (4-8 hlöä / piiri)
virallinen koulutus
mukana seurailemassa

n. 4 h (2 h – tauko - 1 h 45 min)

n. 2-3 h

Nörtit voivat olla mukana seuraamassa Startterikoulutuksessa

Koulutuksen tavoitteet:
a) Rakennetaan IWF ja sen piireille sekä aktiivisimmille klubeille osaava nettiä käyttävä tiedotusorganisaatio
- IWF:n Kansallisen Neuvostolle Pirkko Haarion johtama Nörtit-ryhmä (4-8 hlöä/piiri) toimimaan niin piirin kuin KN:n tiedotuksessa
- Piirien tukihenkilöiksi (4-8 kpl piiristä ja sen tarpeista riippuen) kuuluvat samalla Pirkon Nörtit-ryhmään
- mahdollisesti myös aktiivisimmille klubeille 1-3 kpl (IW-nörtti, sihteeri pressa jne.)

b) Kehitetään IW:n tiedottamista, sen suunnittelua ja sitä kautta sivustojen toimintaa
c) Koulutuksella haetaan käyttäjien toiveiden ja tehtävien mukaisia osaamistasoja kuten peruskäyttäjä, toimittaja,
kuvittaja, ”IW-nörtti”, ”sähköposti-nörtti”
d) Luodaan innostunut ja opiskeleva ilmapiiri IW-organisaatioon niin että tiedottaminen siirtyy 2010-luvulle!
innerwheel.fi ja piirien sivut: d139.innerwheel.fi, d140.innerwheel.fi, d141.innerwheel.fi sekä d142.innerwheel.fi
e) Päivitetään IW-piirien ja klubien sivujen perustietoja

Ennakkotehtäviä:
- Koulutettavat määrittelevät oman osaamisensa ja roolin IW-organisaatiossa
- Ottavat oman läppärin, tarvittavat varusteet ja opettelevat läppärinsä liittämisen WIFI/WLAN-verkkoon (opastetaan)
- Kotitehtävinä miettivät joko klubin kanssa tai itsenäisesti
a) mitä tietoja ja asioita toivovat IW-organisaation sivuilla olevan joko KN:n, piirien tai klubien osalta
b) Oman klubin perustiedot kuten: kokoontuminen, ohjelma, nettilinkit, organisaatio ym.
c) pieni kertomus/esittely omasta klubista kirjoitettavaksi oman piirin blogiin
d) muutama valokuva, logo tms. jolla kuvitetaan sivua
e) elo-syyskuussa päivitetty klubin excel-pohjainen jäsenluettelo
Nämä materiaalit mielellään sähköisessä muodossa joko muistitikulla, sähköpostissa tai omassa läppärissä
- Jokaiselle kurssilaiselle perustetaan oma käyttäjätunnus jonka tiedot (tunnus ja salasana) tulevat sähköpostiin
- Jokaiselle klubille on perustettu omat perussivut: klubin etu-/esittelysivu, jäsenluettelo, ohjelmasivun pohja
- (Jokaiselle klubille perustetaan oma ns. perusprofiili jolla klubin jäsenet voivat kirjautua Tilaaja-tason peruskäyttäjänä)

Koulutuksen sisältöä
a) Internet 2014, Innerwheel-sivujen ja Word Pressin perusteita
b) Kirjautuminen ja mahdolliset lisätoiminnot
c) Klubin omien sivujen muokkaaminen/kirjoittaminen (oman klubisivun perustietojen laittaminen)
d) Oman klubin jäsenluettelon ylläpito (oman klubin jäsenluettelon päivitys)
e) Blogikirjoituksen tekeminen (aiheena oman klubin esittely vrt. kotitehtävä)
f) Digivalokuvien, asiakirjojen ja nettilinkkien tuominen klubin sivulle (oman blogikirjoituksen kuvittaminen)
Tapahtuman, blogikirjoituksen jne. markkinointi SOMEssa

Ilmoittaudu yhteyshenkilölle:
D-142: Lea Asp, lea.asp@elisanet.fi
- Ilmoita: nimi, piiri, klubi, roolisi, sähköposti, kännykkä
- Mainitse myös tuletko
a) Startterit ryhmän koulutukseen
b) Nörtit –ryhmän koulutukseen (Nörtit-ryhmäläiset voivat osallistua Startterit-ryhmän mukana kertaamassa osaamistaan)
- Kuvaile vähän atk-nettiosaamistasi
Nähdään koulutuksessa t: -weblaku-
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Koulutuksen aikataulu Nurmijärvellä
09:00 Koulutustila on käytössä 30 min ennen oman läppärin käyttöön ottoa varten
Tulokahvit
09:30 STARTTERIT-ryhmän avaus
(NÖRTIT voivat olla mukana kertaamassa ja seuraamassa uusien opiskelua)
esittäytyminen, IW-viestinnän perusteet (Startterien koulutusmoniste A-F)
10:20 Kirjautuminen, WP:n tausta, oman sivun avaaminen, muokkaaminen ja tallentaminen (Startterien koulutusmoniste J-K, L)
10:40 Harjoittelu a:
a) kirjautuu, avaa oman klubin jäsenluettelon ja muokkaa ja tallentaa b) seuraa
11:10 Harjoittelu b:
b) kirjautuu, avaa oman klubin ohjelmasivun ja muokkaa ja tallentaa a) seuraa
( 15 min tauko)
11:35 Blogikirjoittaminen, uuden luonti, otsikko, teksti, kategoriat, Tagit, tallentaminen (Startterien koulutusmoniste J, L)
12:00 Harjoittelu a:
a) kirjautuu, avaa oman klubin jäsenluettelon ja muokkaa ja tallentaa b) seuraa
12:30 Harjoittelu b:
b) kirjautuu, avaa oman klubin ohjelmasivun ja muokkaa ja tallentaa a) seuraa
13:00 Muotoilu, kuvien ja linkkien lisääminen, kertausta ja keskustelua
n. 13:30 koulutus päättyy (sovitetaan bussi- ja juna-aikatauluihin)

Lounas / tauko
NÖRTIT –ryhmän avaus
(Startterit voivat jäädä seuraamaan jos halua/yhteiskuljetus)
14:00 Tervehdys, esittely (jos eivät mukana aamussa)
14.10 IW:n verkkoviestinnän perusteet nörttien näkökulmasta
- pääsivusto  piirien sivut
- valokuvien ylläpito sivut  galleria
14:40 Workshop – aamupäivä ohjelman syventäminen
15:00 harjoittelua, osaavat tukea alueensa klubien Startereita heidän pikku nettikysymyksissään
- osaavat lisätä oikeaoppisesti valokuvia, liitetiedostoja, hyberlinkkejä
- osaavat sivumuotoilun perusteita
- osaavat luoda ja muokata uuden käyttäjän
- osaavat luoda uuden sivun klubisivujen joukkoon
- ”hävinneen” sivun palauttaminen ym. ”suuren vahingon” korjaus tai lisä tuen hankinta
- sivustolle ilmestyvien päivitysten klikkaaminen
16:00 Blogikirjoittaminen, uuden luonti, otsikko, teksti, kategoriat, Tagit, tallentaminen
16:10 harjoittelua
16:30 Käyttäjätunnuksen luonti
16:45 Kertaus, keskustelua
17:00 Loppu

Koulutusmateriaalit jaetaan tilaisuuden alussa!

