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Ennakoiva ja tärkeä mediakasvatustyö tapahtuu ennen

kouluikää. Media ympäröi lasta jo 0 -iästä alkaen.

Perheessä on auki televisio, tietokone, radio ja muut

äänentoistolaitteet. Lapselle luetaan satuja ja loruja ja

hänen kanssaan leikitään vuorovaikutusleikkejä. Media

tarjoaa tien satumaailmaan ja aineksia leikkeihin

Omat vanhemmat ovat esimerkki, joten omaan

mediakäyttäytymiseen kannattaa kiinnittää huomioita.
Oppiminen alkaa matkimalla ja vaati i vuorovaikutusta,

joten televisio ei edes kiinnosta al le

kolmevuotiasta. Sopivat mediasisäl löt tukevat tunne-

elämän kehittymistä ja ovat sel laisia,



Lapsi tekee mielel lään asioita yhdessä aikuisen kanssa.

Yhtä innokkaasti kuin hän osall istuu tiskaamiseen ja

leipomiseen hän osall istuu medialeikkeihin. Lapsi on

mielel lään kuvattavana ja valokuvien avulla hän voi seurata

omaa kehitystään vauvasta asti . Aikuisen avustuksella

lapsikin voi ol la kuvaajana: vanhemmil le tulee hauskana

yllätyksenä, kuinka eri laiselta maailma näyttää lapsen

perspekti ivistä!

I nterneti in tutustumisen voi alkaa 4-5 vuotiaan kanssa

yhdessä etsimällä opettavaisia pelejä ja tuttuja

satuhahmoja. Lapsi näyttää mielel lään mitä on oppinut

esim. uusia pelejä pelatessaan ja aikuinen voi i loita yhdessä

lapsen kanssa tietojen, taitojen ja sosiaal isten kykyjen

kehittymisestä. Lapsesta on myös hauskaa saada opettaa

vanhemmil le osaamiaan asioita.

Eskari-ikäiset alkavat kaivata enemmän haasteita. I nternet

tarjoaa lukuisia mahdoll isuuksia pelata opettavaisia pelejä.

Vaativat strategia- ja roolipel it tulevat kuvaan myöhemmin.

U sein unohtuu, että pelit ovat monessa mielessä ennen

kaikkea hyödyll isiä. Peleissä oppii avaruudell ista

hahmottamista, sorminäppäryyttä, loogista ajattelua ja

monta muuta, myöhemmän oppimisen kannalta

varteenottettavaa taitoa. (Kuvat ja teksti Teija Vaissi)

joihin lapsi voi

tutustua omaan

tahti insa, kuten

kuvakirjat ja kuvat

sekä yksinkertaiset

ja lyhyet tarinat.

Lapselle tulee

tarjota ti laisuus

itsei lmaisuun.
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Seniorit tarvitsevat palvelujen

käytön oppimiseen tukea.

Taitoja on myös ylläpidettävä

tekniikan kehityksen myötä?

Siinäpä pulma. Valmista

organisaatiota tähän ei

Suomen maassa ole. Kukaan viranomaisista tai pol iti ikoista ei

si itä tunnu olevan edes kiinnostunut.

Tietotaitotalkoot (www. tietotaitotalkoot. fi) on hanke, joka on

kouluttanut organisaatioita, yhdistyksiä ja yhteisöjä

tietol i ikennepalvelujen hyödyntämiseen. Koulutus painottuu

yhteisöl l iseen työskentelyyn, mikä edesauttaa myös

tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneiden osall istuj ien

oppimista ja motivointia. Kuntien seniorei l le tarkoitetuissa

palvelukeskuksissa tarjotaan seniorei l le eri laisia palveluita,

jumppaa ja ruokapalveluita muun muassa. Tietotaitotalkoiden

tapaiset hankkeet ovat juuri se jota nyt tarvitaan. Kun

Tietotaitotalkoot järjestetään esimerkiksi palvelukeskuksissa

taataan seniorikansalaisi l le se tuiki tarpeell inen tuki ja oppi

tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöön.
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