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Varhaiskasvatuksen
ammatti- ja järjestölehti
Lastentarha 2 /2016

Oivalluksia eskarista!
-mediakasvatushankkeen piirissä
on jokainen helsinkiläinen
esiopetusryhmä. – Median käsittely
lapsen silmin on antanut uusia
näkökulmia median tulkintaan.
Myös lasten leikin havainnointi on
avartanut käsitystäni mediasta,
kertoo helsinkiläisen Kukkaniityn
esiopettaja Hannele Hirvonen.
Lastentarha 2 /2016
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Laakkosen lisäksi Heli Hemilä ja Jarno Tossavainen. Helsingin kaupungin
varhaiskasvatusviraston kehittämishanke käynnistyi viime vuoden elokuussa ja
päättyy tämän vuoden lopussa.
Oivalluksia eskarista! -hanke on antanut lukuisia uusia oivalluksia myös Jerkalle itselleen. – Ei ole olemassa yhtä
tapaa toteuttaa mediakasvatusta. Olen
saanut hankkeen aikana valtavasti uusia
ideoita, kuinka nivoa mediakasvatuksellisia työtapoja ja välineitä osallistavaksi
osaksi lasten arkea.
Jerkasta on ollut erittäin kiinnostavaa kiertää esiopetusryhmissä ohjauskäynneillä. – Näissä kokoontumisissa olemme ideoineet esiopetustiimin
kanssa kullekin ryhmälle luontevaa toimintaa. Olemme myös opastaneet henkilökuntaa päiväkodin omien digivälineiden käytössä ja niiden hyödyntämisessä.

L

astentarhanopettaja Jerkka
Laakkonen työskentelee Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa
ja mobiilia oppimassa -hankkeessa projektityöntekijänä. – Suunnittelemme ja
toteutamme erilaisia koulutus- ja kehittämistilaisuuksia sekä työpajoja yhteistyössä helsinkiläisten esiopetuksen
opettajien kanssa. Olemme myös tuottaneet ja koonneet materiaalia, joka tukee hanketta monesta eri lähestymiskulmasta.
Oivalluksia eskarista! -projektitiimiä
vetää Johanna Sommers-Piiroinen ja projektityöntekijöinä ovat Jerkka

Ponnistusalustana
uudistettu esiopetuksen
opetussuunnitelma
Uudessa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ovat monilukutaito
sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen vahvasti esillä. – Esiopetuksen opetussuunnitelma
-työpajoissa nousi esille, että juuri näihin
asioihin esiopetuksen opettajat kaipaavat tukea ja yhteistä sisällön ideointia.
Viime syksynä toteutimme vielä kokonaiskuvaa täydentävän sähköisen kyselyn, jossa kartoitimme esiopetusryh-

Jerkka Laakkosen
kanssa
mediataiteilevat
Sadaf, Seela ja
Nora.

Mitä tarkoittaa media?
Henri: En mä tiiä. Hedelmä – vähän niinku appelsiini.
Aleksi: Liittyy jotenkin leffaan, johonkin erityiseen.
Teemu: Että sillä meditoi, on sillei rauhassa.
Aada: Joku niinku kännykän laitos, niinku kännykkäkauppa ja siel myydään myös iPadeja.
Saara: Minun mielestä tarkoittaa hassuu, jos vaikka irvistää.
Evelin: Voiks media olla vaik joku sellanen musiikki? Joku soittaja? Koputtamista pöytään?
Selja: Mediakasvatus, oon kuullu siitä. Kasvattaa, eli omat vanhemmat ei kasvata jos on ollut orpokodissa.
Mirabella: Sydän.
Oiva: Liittyy ainakin sähkökoneisiin. Tietokone, TV, iPad, kännykkä, sähköauto, pelkkä sähkö.
Jenni: Kuuhun, kun se on sellanen sana, kuulostaa siltä.
Viena: Ei tuu mitään mieleen.
Aaro: On jotain työtä. Meillä on käynyt, joku sellanen ovella näytti jotain tietsikalta.
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mien opettajien ja esimiesten toiveita,
osaamista ja välinetilannetta päiväkodeissa, Jerkka Laakkonen kertoo.
Oivalluksia eskarista! -hankkeen kehittämistoiminta on monimuotoista.
– Esiopetuksen opettajien alueellisissa
tapaamisissa olemme pohtineet ja työstäneet yhdessä sitä, miten media näkyy
lasten ja ryhmien arjessa ja miten siihen
voidaan pedagogisesti tarttua. Olemme
tutustuneet opettajien ja lasten kanssa tvt:n moniin mahdollisuuksiin yhdessä leikkien, pelaten ja tutkien. Samalla
olemme pohtineet mediakasvatuksen

nivomista kiinteäksi ja luontevaksi osaksi esiopetuksen oppimistilanteita, Jerkka
selvittää.
Jerkka iloitsee siitä, että hanke on
otettu esiopettajien keskuudessa innolla
vastaan. – Erityisen paljon kiitosta olemme saaneet hankkeen käytännönläheisyydestä, joka myös huomioi alueiden ja
päiväkotien toimintakulttuurien ja -ympäristöjen ominaispiirteet. Olemme yhdessä esiopetuksen opettajien kanssa
pyrkineet löytämään erilaisia tapoja tutkia ympäröivää todellisuutta sekä tuottamaan uutta ja erilaista sisältöä tee-

… Ei ole olemassa yhtä tapaa
toteuttaa mediakasvatusta.
Lastentarha 2 /2016
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Helsinkiläisen
Kukkaniityn
päiväkodin
esiopetuksen
opettaja Hannele
Hirvonen on
osallistunut
Oivalluksia
eskarista!
-hankkeeseen.
– Olen ilokseni
voinut huomata,
että olen
toiminut jo mediakasvattajana!
Lapset vasemmalta
Sadaf, Seela,
Nora, Henri
ja Oiva.

moista, jotka kiehtovat lapsia. Olemme
myös kannustaneet opettajia ottamaan
käyttöön päiväkodeista löytyvän tvtvälineistön sekä tekemään yhteistyötä kaupungista löytyvien lukuisten eri
tahojen kanssa, joita löytyy kirjastoista
museoihin.
Mediakasvatusta voidaan toteuttaa,
vaikka päiväkodista ei löytyisi minkäänlaisia tieto- ja viestintätekniikan välineitä.
– Jonkin verran keskustelua on herättänyt mediakasvatuksellinen välineistö. Helsingissä on 13 varhaiskasvatusaluetta, joissa on yli 300 esiopetusryhmää. Jokainen alue ja päiväkoti vastaa
omista hankinnoistaan, joten joihinkin
päiväkoteihin on hankittu useita tabletteja ja toisiin ei vielä yhtäkään. Yhtenä
tavoitteenamme onkin tuoda esiin, että
uuden oppimissuunnitelman mukaista toimintaa voi toteuttaa moninaisin
välinein tai jopa ilman yhtään laitetta.
Tablettikin on vain yksi väline muiden
joukossa.

Esiopettaja on ollut
aina mediakasvattaja
Mediakasvatus esiopetusryhmissä ei
ole uusi asia. – Varhaiskasvatuksessa
mediakasvatuksella on pitkät perinteet.
Kirjallisuus, sarjakuvat, erilaisten sisältöjen tuottaminen saduttaen, äänittäen ja
kuvaten ovat tuttuja menetelmiä. Uudessa opetussuunnitelmassa nämä teemat nousevat esiin monilukutaito-käsitteen kautta. Ne nivoutuvat laaja-alaisen
osaamisen kautta kaikkiin oppimiskokonaisuuksiin, Jerkka Laakkonen toteaa.
Uudet välineet tuovat uusia mahdollisuuksia ja helpottavat sisällön tuottamista. – Esimerkiksi animaation tekeminen tabletilla onnistuu esiopetusikäiseltä varsin omatoimisesti pienellä
harjoituksella, kun taas digikameran ja
tietokoneen käyttö on himpun verran
kimurantimpaa. Jokaisella opettajalla on
omat vahvuusalueensa, mutta uuden

Lisätietoa hankkeesta
Oivalluksia eskarista! -hanke Helsingin kaupungin sivuilla:
http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/varhaiskasvatusvirasto/oivalluksia-monilukutaitoaja-mobiilia-oppimista-edistamassa
Facebookissa:
https://www.facebook.com/oivalluksiaeskarista/?fref=ts
Youtube-video hankkeesta:
https://www.youtube.com/watch?v=2zOivM2Qoqo

36

opetussuunnitelman myötä on kaikkien
löydettävä ryhmiinsä soveltuva tapa nivoa myös mediapedagogisia sisältöjä
toimintaan, Jerkka painottaa.
Helsinkiläisen Kukkaniityn päiväkodin esiopetuksen opettaja Hannele
Hirvonen on osallistunut Oivalluksia
eskarista! -hankkeeseen. – Olen ilokseni voinut huomata, että olen toiminut
jo mediakasvattajana, mutta nyt tietoisuus omasta toiminnasta on auttanut
näkemään, miten työskentelystä on tullut entistä tavoitteellisempaa. Mediateot ovat konkreettisia, pitkäjänteisiä toimia lapsen arjessa.
Hannelen toteuttama mediakasvatus on monipuolista. Siihen kuuluvat
muun muassa tunnekortit, joiden avulla
voidaan käsitellä myös lasten televisiosta näkemiä pelottavia kohtauksia. Kerran kuukaudessa lapset voivat osallistua
Lasten Talenttiin, jossa nähdään mitä
mielikuvituksellisimpia esityksiä. Nämä
esitykset taltioidaan videokameralla.
Kukkaniityssä harjoitettu positiivisuuden pedagogiikka tulee esille myös
mediaosaamisessa. – Eskarit tekevät
toisistaan syntymäpäivähaastatteluja,
jotka aikuinen taltioi. Mimi-luppakorvakani puolestaan vierailee ryhmän jokaisen lapsen kotona, ja lapset raportoivat yhdessä vanhempiensa kanssa,
mitä kaikkea Mimi on puuhaillut, Hannele kertoo.
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