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Opetustoimen henkilöstö

Taitavaksi mediakasvattajaksi! – Turvaa mediakasvatuksen parhaista
käytänteistä ja varmuutta valmiuksista edistää monilukutaidon opettamista
Turvallisuus on laaja-alainen ja merkittävä ilmiö koulumaailmassa. Nuorten erittäin
aktiivinen erilaisten medioiden käyttö tekee mediakasvatuksesta yhä tärkeämpää ja
asettaa sille isoja haasteita. Turvallisen oppimisympäristön lisäksi opetushenkilöstön
tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota myös medioiden tuomiin
turvallisuushaasteisiin ja erityisesti somepalvelujen riskeihin.
Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään koulutuspäivään
torstaina 2.11.2017 klo 9.00-16.00
paikka: Helsinki, Ratapihantie 9, Etelä-Suomen aluehallintoviraston
auditorio
Koulutuksessa tarjotaan uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja konkreettisia työkaluja
mediakasvatuksen, sosiaalisen median ja verkkoaineistojen haltuun ottamiseen.
Koulutuksessa esitellään mediavälineiden käyttöä ja mediasisältöjen analyysiä osana
oppimisprosessia. Koulutuksessa pureudutaan myös monilukutaidon käsitteeseen ja
tarjotaan vinkkejä monilukutaidon opettamiseen.
Koulutus on suunnattu opetustoimen henkilöstöön kuuluville, jotka kaipaavat vinkkejä
mediakasvatuksen haltuun ottoon ja haluavat työkaluja monilukutaidon opettamiseen.
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet eri koulutusasteilta ja
opetustoimen tärkeistä sidosryhmistä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2017 mennessä osoitteeseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/69ACD64E76061DAF.par

Suunnittelija

Johanna Kalliomaa
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Liitteet

Ohjelma,
”Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen”:
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/matbank/kirjastojen-verkkoaineistojaopetukseen.pdf

Jakelu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sivistysjohtajat cc. rehtorit ja
opetushenkilöstö

Lisätiedot

Mahdolliset ilmoittautumisten perumiset osoitteeseen: johanna.kalliomaa@avi.fi
Koulutus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu- ja muista
vastaavista kustannuksista. Aluehallintovirasto tarjoaa aamukahvin.
Yhteyshenkilö: Suunnittelija Johanna Kalliomaa, johanna.kalliomaa@avi.fi
Koulutuspaikka sijaitsee Pasilan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.
Junalla saapuvien pyydetään huomioimaan ja seuraamaan Pasilan väliaikaisen
rautatieaseman kulkureittiopasteita.
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Taitavaksi mediakasvattajaksi! – Turvaa mediakasvatuksen parhaista
käytänteistä ja varmuutta valmiuksista edistää monilukutaidon opettamista
torstaina 2.11.2017 klo 9.00-16.00
Paikka: Helsinki (Pasila), Etelä-Suomen aluehallintoviraston auditorio, Ratapihantie 9

klo 8.30-9.00 Aamukahvia tarjolla auditorion aulatilassa

9.00

Tilaisuuden avaus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Ekqvist, Johtaja, Opetus- ja kulttuuritoimi
vastuualue

9.10

Kirjastotoimen ja opetustoimen yhteistyön leikkauspisteet uudessa
opetussuunnitelmassa - kirjastojen rooli oppilaiden monilukutaidon ja
tiedonhankinta- ja hallintataitojen kehittäjinä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kristiina Kontiainen, Kirjastotoimen ylitarkastaja,
Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue
Etukäteen tutustuttavaksi ”Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen”:
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/matbank/kirjastojen-verkkoaineistojaopetukseen.pdf
Tauko

9.45

”Mediakasvatus tutuksi ja luontevaksi osaksi opetusta”- Medialukutaitoa,
monilukutaitoa ja monialaisuutta - Yhdessä kohti mediakasvatuksen käytänteitä!
Mediakasvatuskeskus Metka ry. Kaisa Myllylä, KM, Mediakasvatus Metka ry:n
oppimateriaalien tuottaja.
Tässä osiossa tutustutaan myös Metkan uusimpiin digitaalisiin opetusmateriaaleihin.
Ota oma tablet-laitteesi mukaan!

11.45-12.45 Lounastauko (omakustanteinen)
12.45

Kamerakynän pedagogiikka – vuorovaikutusta, ajattelua ja oppimista pienillä
videokuvaustehtävillä
Ismo Kiesiläinen, toimittaja, mediapedagogi.

13.45

”Turvallisesti somessa” -Kriittinen ajattelu, nettietiketti ja sosiaalisessa mediassa
toimimisen riskit sekä monilukutaito ja nettilukutaito uudessa OPSissa.
Innowise, Harto Pönkä, KM ja kouluttaja. Sosiaalisen median käsikirja (2017) sekä
Open somekirja (2017) teosten kirjoittaja.

16:00

Tilaisuuden päätös
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