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MEDIAA!-mediakasvatushankkeen 
uutiskirje 1/2020

Lukuvuonna 2020-2021 Pohjois-Savon alueella kehitetään lasten ja nuorten mediakasvatusta, 
mediakasvatuksen oppimispolkua sekä yhteistyömallia Lastun luotsaamassa MEDIAA!-
mediakasvatushankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä heidän 
kanssaan työskentelevät.

Mitä mediakasvatus on? Kasvatusta ja opetusta, jonka 
avulla opitaan näkemään ja tuntemaan median merkityksiä
ja vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnille. 
Mediakasvatuksen tavoitteena on lisätä ja kehittää 
medialukutaitoa. 

Mitä medialukutaito on? Taito lukea, kirjoittaa ja tulkita 
mediaa. Siihen kuuluvat myös eri medioiden käyttötaidot, 
tiedonhaku sekä kriittisyys, trenditietoisuus, osallisuus 
sekä vaikuttaminen. 

LUE LISÄÄ AIHEESTA: Medialukutaito Suomessa on 
vuonna 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopolitiikan ja 
mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja. Medialukutaito Suomessa, kansalliset 
mediakasvatuslinjaukset -julkaisu: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951 

MEDIAKASVATUS MATERIAALEJA: Mediakasvatuskeskus Metka ry:n oppimateriaalit ja 
toimintamallit arjen mediakasvatustilanteisiin eri ikäryhmille. http://mediametka.fi/ ja 
Mediakasvatusseuran verkkopalvelu: tietoa, työvälineitä ja materiaaleja eri ikäryhmille 
https://mediakasvatus.fi/ 

AV-arkin  media- ja 
taidekasvatuksen  maksuton 
verkkopalvelu 
https://mediataidekasvattaa.fi/ 

Verkkosivuston 
oppimateriaaleista löytyy 
kokonaisuuksia 
varhaiskasvatuksen, ala- ja 
yläkoulun sekä toisen asteen 
käyttöön. 

Kavin, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediataitokoulu tarjoaa 
tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. 
Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia 
mediakasvatukseen eri-ikäisten kanssa
https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi 

OPH:n mediakasvatus-sivusto: 

https://www.oph.fi/fi/mediakasvatus  

varhaiskasvatus, perusopetus sekä 

toinen aste ja vapaa sivistystyö.  

Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskus Verke:n 
Itseopiskelumateriaali 
digitaalisesta nuorisotyöstä: 
https://www.verke.org/material
/itseopiskelumateriaali/ 

Kavin Mediapoluilla -sivusto ja   
-opas innostaa, rohkaisee ja  
opastaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan tavoitteellista 
mediakasvatusta 
varhaiskasvatuksessa. 
https://www.mediapoluilla.fi/ 

 
Monilukutaitoa peruskoululaisille -sivuston tavoitteena on ohjata ja 
kannustaa  opettajatiimejä tukemaan oppilaiden monilukutaitoa 
ilmiölähtöisesti.  Mallia voi soveltaa myös muilla kouluasteilla.   
https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Monilukutaitoa-peruskoululaisille/ 

Ota yhteyttä ja Liity mediakasvatuksen sähköpostilistalle, niin saat ajankohtaista tietoa 
mediakasvatuksesta sekä MEDIAA!-hankkeesta.
Puhelin: 050-5822 067 | Sähköposti: jaana.hiltunen@lastu.fi | Verkkosivu: www.lastu.fi 
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