
Koulumaailma ja
monilukutaito

Monilukutaito kaikki kaikessa Tampereen yliopisto; toim. Tapani 
Kaartinen 2015
Julkaisu Monilukutaito kaikki kaikessa sisältää 13 artikkelia monilukutaidosta 
eri näkökulmista tarkasteltuna. Artikkelit ovat tulosta tutkimus-, kokeilu- ja 
kehittämistoiminnasta, jota toteutetaan Tampereen yliopiston 
normaalikoulussa, ja ne ovat syntyneet yhteistyössä Kasvatustieteiden yksikön 
(EDU) tutkijoiden kanssa.  Linkki materiaaliin.

Koululehtikone Aikakausmedia 2010 
Koululehtikone on verkossa toimiva ilmainen verkkosovellus, joilla koululuokat 
voivat helposti suunnitella ja toteuttaa omia aikakauslehtiä opettajan 
ohjauksessa. Koululehtikoneessa opettaja on päätoimittaja ja oppilaat lehden 
toimittajia ja kuvaajia.  Aikakauslehden tekemisessä on useita eri vaiheita, jotka 
antavat taitoja monipuoliseen osaamiseen. Valmiin lehden voi tulostaa tai 
julkaista verkkojulkaisuna. Ohjelma on suunniteltu koulukäyttöön. Linkki 
materiaaliin.

Näe, koe, kuuntele - mediamenetelmiä opettajille 
Mediapedagoginen työryhmä; toim. Suvi Törrönen  2013
Mediamenetelmiä  kehittäneiden opettajien ryhmä jakaa kokemuksensa 
lukijalle. Opas soveltuu kaikille mediakasvatuksesta ja monilukutaidosta 
kiinnostuneille peruskoulun ja toisen asteen opettajille sekä esimerkiksi 
kirjastojen ja sosiaalialan ammattilaisille. Teksteissä tarjotaan ikärajattomia ja 
luovia vaihtoehtoja median opetuskäyttöön.  Linkki materiaaliin.

Mediakartan tuntijat  Kansallinen audiovisuaalinen instittuutti, 
Mediakasvatusseura, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Mediakasvatuskeskus Metka 
ja Opetushallitus 2016
Materiaali sisältää tietoa, toimintamallin ja tehtäviä eri ikäisten 
mediakasvatukseen. Tavoitteena on kehittää laaja-alaista media- ja 
monilukutaitoa. Materiaali sisältää kolme eri toimintamalliversiota eri 
ikäryhmille: 8-vuotiaille, 8-12 -vuotiaille sekä 13-18 -vuotiaille. Linkki 
materiaaliin.

Koosteet ala- ja yläkoulun mediakasvatukseen 
Mediakasvatusseura 2016

Mediakasvatusseura on koostanut vuonna 2016 käyttöön 
otetun opetussuunnitelman puitteissa hyödynnettäviä 
mediakasvatusmateriaaleja, joita voidaan hyödyntää ala- 
ja yläkoulujen mediakasvatuksessa. Linkki 
alakoulumateriaaliin. Linkki 
yläkoulumateriaaliin.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -ryhmä toimii 
Facebookissa
Facebookissa toimiva Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -ryhmä tarjoaa 
linkkejä, ideoita ja keskustelua tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja 
oppimiskäytöstä Suomessa ja kansainvälisesti, suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.  Keskustelua käydään kaikilla opetuksen asteilla esiopetuksesta 
korkeakouluihin. Julkiseen ryhmään voi liittyä kuka vain.  Linkki 
materiaaliin.

Medialukutaitoa vastamainoksista Eettisen kaupan puolesta ry 
2015
Mitä mainos kertoo ja jättää kertomatta? Mitä ovat vastamainokset, ja miten 
niitä voi hyödyntää opetuksessa? Medialukutaitoa vastamainoksista -opas 
neuvoo, kuinka ohjataan alakouluille tai vanhemmille ryhmille sopiva 
vastamainostyöpaja, jossa opitaan sekä vastaanottamaan että tuottamaan 
mediatekstejä.  Linkki materiaaliin.

Elokuvakasvatuksen oppimateriaalit verkossa  Koulukino ry 
Koulukino tuottaa teatterilevitykseen tulevista elokuvista maksuttomia 
oppimateriaaleja elokuvakasvatustyön tueksi. Materiaalit ovat laajoja ja 
monipuolisia elokuvien ja elokuvakasvatuksen tietopaketteja, jotka kannustavat 
käyttämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä. 
Oppimateriaaleihin liittyy myös Laudatur-sivusto, elokuvakasvatuksen 
työkalupakki opettajankoulutuslaitosten käyttöön.  Linkki materiaaliin.

Sarjiskone Aikakausmedia 2016
Sarjiskoneella kuka tahansa voi helposti luoda omia sarjakuviaan digitaalisesti. 
Sarjiskone.fi on suunniteltu työkaluksi sekä oppimiseen, opettamiseen että 
mediatuottamiseen. Kuvan ja tekstin yhdistelmä venyy moneen oppiaineeseen. 
Opettaja voi myös luoda oppilailleen palveluun yksityisen ryhmän, jossa voi 
helposti yhdessä tarkastella koko ryhmän sarjakuvisa.  Linkki materiaaliin.

Yle Uutisluokka Yle
Yle Uutisluokka on  vuonna 2014 alkanut mediakasvatushanke, jonka 
tavoitteena on nuorten medialukutaidon parantaminen sekä lisätä nuorten 
kiinnostusta yhteiskuntaa ja ajankohtaisia asioita kohtaan. Sivuilla on 
koululaisten tekemiä uutisjuttuja sekä hankkeen opetusmateriaalia ja 
ilmoittautumislomake kouluille. Uutisluokka tarjoaa opettajille kattavan 
materiaalipaketin mediakasvatustunneille. Uutisluokka-hankkeessa nuoret 
tekevät uutisia heitä kiinnostavista aiheista. Uutisia julkaistaan koulujen 
verkkosivuilla sekä Ylen kanavilla ja verkossa. Ylen journalistit toimivat 
koulujen uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä.  Linkki 
materiaaliin.
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