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Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa

Esiintyjät: Riikka Tidenberg, Saimaan mediakeskus ja Satu
Reijola, Lappeen päiväkotikoulu, Lappeenranta

Mihin Mollaa tarvitaan...
Mediakasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Mediakasvatus
kehittää lapsen ymmärrystä mediakulttuurista ja vahvistaa lapsen
mediataitoja. Mediakasvatuksen kautta kehitetään lapsen mediatajua
eli kykyä analysoida, tulkita, luoda, ilmaista, osallistua, kyseenalaistaa
ja käyttää mediaa valikoiden omiin ja yhteisiin tarpeisiin. Lasten
mediataju kehittyy lapsen kasvaessa, ja mediakasvatuksella on tärkeä
rooli sen rakentumisessa.
Mediakasvatus pohjautuu elämykselliseen, kokemukselliseen,
toiminnalliseen ja leikilliseen oppimiseen, mikä tukee lapsen
mahdollisuuksia toimia aktiivisesti yhteisössään ja edesauttaa
osallisuuden tunteen syntymistä.
Tämän takia kehiteltiin Mollaa…!
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Mollassa tavoitteena:
Medialaitteiden sulautumista päiväkotiympäristöön ja
niiden kautta löytyvien pedagogisten ohjelmien
hyödyntämistä lapsen oppimiseen.
Oppimista leikin kautta ja lapsen arjen näkyväksi
tekemistä!
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Mollassa lapset tekevät Smart
Boardeilla…

…ja iPadeilla erilaisia asioita.
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Käytössä on myös iPodeja…

Äänentallentimia ja…

Robotteja...

Digitaalikameroita.

5

Mediapajat ja -koulutukset:
- Pajat ovat kaikkien päiväkotien varattavissa! Ryhmiin voi pyytää apua jonkin tietyn
mediatuotoksen tekemisessä, jolloin tarvittavat välineet tulevat myös Saimaan
mediakeskuksesta. Lisäksi voidaan myös esim. eskareitten kanssa pohtia syvemmin
mediaa ja mitä se on…
- Mediakoulutus päivähoidon henkilökunnalle on maksutonta. Lisäksi voi tulla
avoimeen pajaan tekemään projekteja, jos pk:lla ei ole laitteita tai tarvitsee apua
tekemisessä. Helppous tekemiseen koulutuskriteerinä. Esim. Kirjan teko Book creator,
elokuva iMoviella ja sarjakuva Strip designer. Helppo jakaminen ja tulostettavuus...

- Myös päiväkodit voivat pyytää padi-oppia tai muuta koulutusta paikan päälle
toimipisteisiin.
- Lainapadeja: saa pyytää lainaksi laitteita ja saada myös opastuksen siihen,
vaikka ei hankkeessa olisikaan. Lainattavissa esim. kameroita, läppäri, tykki,
jalustoja, mikrofoneja, robotteja…

Hankkeessa olevat…
päiväkodit, plussaa on valintojen kannalta ollut: Koulun yhteys tai läheinen
sijainti ( mahdollinen muu tvt-hanke koulun puolella=jatkumo ), henkilökunnan
osallistuminen jo aiemmin koulutuksiin, innokkuus toimia uusilla tavoilla,
esiopetusryhmien määrä (ehdoton vaatimus OPH:n puolelta…),
olemassa oleva langaton verkko, hyvät verkkoyhteydet
Hanke mahdollistaa pienen määrän laitteita, joita voidaan kokeilla ja saada
tietoa niiden hyödyllisyydestä oppimiseen. Jos henkilökunta kokee toimintamallit
käyttökelpoisiksi, voivat toimipisteet itse satsata laitteiden hankintaan. Laitteet ovat
OPH:n omaisuutta ja jos hankkeen jälkeen tuntuu ettei hankepk ole löytänyt käyttökelpoisia malleja, laitetaan laitteet kiertoon muihin pk:hin.
Tarkoitus on löytää uusia toimintamalleja, laite edellä ei voi lähteä etsimään asioita.
Myös pienellä määrällä voi tehdä paljon, toiminnan on oltava suunnitelmallista ja
projektiluonteista.
(esim. Renkomäen koulu, 300 oppilasta= 5 padia…)

Mitä haluamme painottaa…
•

Yhteiset periaatteet ja päätökset, kuinka ryhmissä
toimitaan, kun laitteita käytetään
(ladattavien ohjelmien sisältö: pelit/oppimisohjemat,
osallisuus ja mediakäyttäytyminen ,”hang aroundit”…)

•

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö tärkeää, heidän
osallistamisensa keskusteluun yhteisten mediasääntöjen
luomisessa.

•

Esimiehen tuki tärkeää (esim. blogi…) kannustajana,
velvoittajana. Lappeenrannassa vk:n johto edelläkävijänä
padien hankinnassa (valtakunnallisesti)

