MEDIAKASVATUKSEN MATERIAALIPANKKI
ALA- JA YLÄKOULUILLE
Materiaalipankistamme voit löytää vinkkejä, teoriaa ja materiaaleja mediakasvatusaiheisten
oppituntien suunnitteluun eri-ikäisille. Korostetut ja asteriskilla (*) merkityt lähteet vievät sivuille,
joissa on materiaalia sekä ala- että yläkouluille. Sulkujen sisään merkitty tieto sisältää tarkentavaa
tietoa linkistä, kenelle aineisto on kohdennettu yms.

- Mediakasvatuksen teoriaa ja käsitteenavausta (opettajille itseopiskeluun):
o Mitä on mediakasvatus? Sanastoa, käsitteen avaamista ja esimerkkejä:
https://mediakasvatus.fi/mediakasvatus/
o MLL:n artikkeleja oppimisesta ja digitaalisista medioista:
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-jaoppilaitoksille/mediakasvatus/oppiminen-ja-digitaaliset-mediat/

- Mediakasvatuksen materiaalia opetukseen:
o Lukuliikkeen materiaalipankki: (https://www.oph.fi/fi/koulutusjatutkinnot/lukuliikkeen-materiaalipankki)
o Media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja*: https://mediataidekasvattaa.fi/ o
Mediakasvatuskeskus Metkan oppimateriaaleja*:
http://mediametka.fi/oppimateriaalit/
o http://mediametka.fi/tilaa-tyopaja/ o Mediakasvatusseuran materiaaleja
mediakasvatustyön tueksi*: https://mediakasvatus.fi/materiaalit/
o Esimerkki kriittisen medialukutaidon oppitunnista (sovellettuna versiona
yläkoulusta ylöspäin): https://mediakasvatus.fi/materiaali/6kriittinenmedialukutaito/
o Mediataitokoulun tehtäväpankki*:
https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_jreviews&view=category&It
emid=388&lang=fi o Mediataitoviikon materiaaleja*:
https://www.mediataitoviikko.fi/materiaalit/

MLL:n mediakasvatuskoulutukset*:

o
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-jaoppilaitoksille/mediakasvatus/koulutukset/

o MLL:n mediakasvatusaineistoja oppitunneille*:
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-jaoppilaitoksille/mediakasvatus/mediakasvatusaineistot-oppitunneille/
o Uutismediakasvatusta*: https://www.uutismediakasvatus.fi/

- Monilukutaitoon liittyvää:
o Kieliverkoston artikkeli monilukutaidon opetuksesta (opettajille itseopiskeluun):
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu2014/monilukutaidon-opetus-on-ennen-kaikkea-uusien-kirjoitustaitojen-opetusta o
Monilukutaidon tukimateriaalia peruskoululaisille (sovellettuna versiona esimerkiksi
alakoulujen elämänkatsomustunneille):
https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Monilukutaitoaperuskoululaisille/Tukimateriaale
ja

- Elokuvakasvatusta*:
o http://www.koulukino.fi/etusivu o https://elokuvapolku.kavi.fi/ o Hyviä vinkkejä
elokuvista, kirjoista ja peleistä oppitunneille: http://www.mediaavain.fi/
o Koulujen elokuvaviikko: https://www.elokuvaviikko.fi/

- Kuvamanipulaatio ja mediakriittisyys
o Feikkiprofiilit: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/09/valheenpaljastajanaintunnistat-feikkiprofiilin
o Feikkivideot: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/29/valheenpaljastaja-mistatiedatonko-video-totta
o Esimerkki feikkivideosta: https://yle.fi/uutiset/3-10955498

o

Kuvahuijaukset: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/18/valheenpaljastajanaintunnistat-kuvahuijauksen
o Mediakriittisyys: https://www.nuortennetti.fi/netti-jamedia/mediataidotkuntoon/kriittisesti-netissa/
o Median kaupallisuus: https://www.nuortennetti.fi/nettijamedia/digihyvinvointi/median-kaupallisuus/

- Netiketti
o https://papunet.net/fileadmin/muut/Esitteet/Nettietiketti.pdf o MLL:n Nuortennetistä
löytyy paljon netin käyttämistä koskevia aiheita, alla pari esimerkkiä
o Esimerkkejä huonosta käytöksestä: https://www.nuortennetti.fi/nettijamedia/pelaaminen/huono-kaytos-nettipeleissa/
o Suojaa yksityisyytesi: https://www.nuortennetti.fi/netti-jamedia/mediataidotkuntoon/miten-suojaat-yksityisyytesi/
o Ongelmallinen netinkäyttö: https://nettinappi.fi/tietoalue/nettijamedia/ongelmallinen-netinkaytto/

o Verkossa liikkujan työkalupakki:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-jaoppaat/netikettiverkossa-liikkujan-tyokalupakki
o Viksusti verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=9R--gxwzlFU

- Digihyvinvointi
o Digihyvinvointi-testi: (https://www.nuortennetti.fi/nettijamedia/digihyvinvointi/digihyvinvointi-testi/)

o
o MLL:n Nuortennetistä löytyy paljon digihyvinvointia koskevia aiheita, alla pari
esimerkkiä
o Oletko digifit?: https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/digihyvinvointi/digifittaaei-oo-kuuri-taa-on-treeni/
Kysyttyä netistä ja mediasta: https://www.nuortennetti.fi/netti-jamedia/kysyttyanetista-ja-mediasta/
o Lasten ja nuorten puhelin: https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lastenjanuorten-puhelin/
o Turvaohjeita nettiin: https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/turvaohjeita-nettiin/

- Nettikiusaaminen
o MLL:n Nuortennetistä löytyy paljon nettikiusaamista koskevia aiheita, alla
pari esimerkkiä
o https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/minua-kiusataan-netissa/ o Kysyttyä
kiusaamisesta:
https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/kysyttyakiusaamisesta/
o Nuorten oma keskustelufoorumi kiusaamisesta:
https://www.nuortennetti.fi/foorumi/kiusaaminen/
o https://nettinappi.fi/tietoalue/netti-ja-media/nettikiusaaminen/

o

Video

vihapuheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=dOPem0pgVak&feature=youtu.be

- Suonenjoen kirjaston opetusvideoita kirjastonkäytön ja tiedonhaun
opetustuokioita varten
o Kirjastonkäytön opetusta alakoululaisille:
https://www.youtube.com/watch?v=w8dHO7Tg4C4

o Kirjastonkäytön opetusta yläkoululaisille: https://youtu.be/PTg2L0esjv0 o
Käytännön

tiedonhakua

verkkokirjastossa

(alakoulut):

https://www.youtube.com/watch?v=Y_tmpoKv6ow

o Käytännön

tiedonhakua

verkkokirjastossa

https://www.youtube.com/watch?v=ICF9-NDdkNs

(yläkoulut):

o

o Tiedonhaun teoriaa alakouluikäisille:
https://www.youtube.com/watch?v=1q9TEwpG-Zc

o Tiedonhaun teoriaa yläkouluikäisille: https://youtu.be/lNQTf6Z0_DE

- Muuta mielenkiintoista aiheesta
o Osallistuminen ja vaikuttaminen*: http://www.sanojesitakana.fi/ o
Puheenaiheena tekijänoikeudet (yläkoululaisille):
https://www.nuortenakatemia.fi/puheenaiheena-tekijanoikeudet-tietekijanoikeuteenpeli-on-helppo-tapa-nostaa-aihe-esille-luokassa/
o Sanomalehden käyttöä opetuksessa*:
https://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/mediakasvatusmateriaaleja/
o https://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/oppituntivinkit/ o Valeuutisen
tunnistamisesta*:
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/infosociety/images/finnish__how_to_spot_fake_news.pdf
o Vloggaustutoriaali*:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVKWBX0mwg2_To9JZ1O_OgltRMobK
UnB

