
Oivalluksia eskarista!
– monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä

Yhteisen kehittämisen lähtökohdat
Oivalluksia eskarista! -kehittämistyö perustui uuden opetus-
suunnitelman edellyttämän osaamisen lisäksi Helsingin var-
haiskasvatuksen strategisiin tavoitteisiin sekä pedagogista 
yhteistyötä tukeviin rakenteisiin ja käytäntöihin. 

Eri toimijoiden ja ammattiryhmien osallisuus yhteiseen ke-
hittämiseen oli tärkeää. Kehittämistyötä tehtiin koko esiope-
tusväen kanssa, eli mukana oli yli 200 päiväkotia ja yli 300 
esiopetusryhmää. Koulutusten, yksiköiden kehittämispäivien 
ja alueellisten asukasfoorumien kautta tavoitettiin runsaasti 
myös muiden varhaiskasvatusmuotojen kasvattajia sekä las-
ten vanhempia. Kehittämisen suunnittelua, seurantaa ja arvi-
ointia tehtiin yhteistyössä viraston ja alueiden johtoryhmien, 
asiantuntijoiden sekä viestinnän kanssa.

Keskeisiä toimintatapoja kehittämisessä olivat oman työn ar-
viointi ja refl ektointi, yhteisöllinen tiedontuottaminen, rohkea 
ja luova uusien menetelmien kokeileminen sekä osaamisen 
jakaminen ja näkyväksi tekeminen tapaamisissa, materiaali-
en, sosiaalisen median ja hankesivuston kautta. Kaiken läpi 
kulkevana ja kantavana voimana hankkeessa olivat lasten elä-
mästä nouseva mediamaailma ja -kokemukset sekä kasvatus 
digitaalisessa mediakulttuurissa ja mediakulttuuriin.

Kehittämisen tarve ja tavoitteet
Hankkeella vastattiin esiopetuksen kehittämistarpeisiin, jot-
ka nousivat Helsingin esiopetuksen auditoinnin tuloksista 
sekä esiopetuksen uuden opetussuunnitelman vaatimuksista 
osaamisen vahvistamiseen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää päiväkotien pedagogisia 
käytäntöjä ja oppimisympäristöjä sekä vahvistaa varhaiskas-
vattajien mediakasvatusosaamista siten, että tieto- ja viestin-
täteknologian (TVT) käyttö ja mediakasvatus tulevat luonte-
vaksi ja kiinteäksi osaksi helsinkiläistä esiopetusta.

Monimuotoista toimintaa
    
Osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoitus

• Esimiesten ja esiopettajien alueelliset tapaamiset
• Verkkokysely pk-johtajille ja esiopetuksen henkilös-

tölle (syksy 2015, kevät 2016)
• Hankenimen ja -logon suunnittelu lasten kanssa

Kehittämistoiminta
• Esiopetuksen alueelliset kehittämisprosessit: lasten-

tarhanopettajien tapaamiset (13 x 3) ja ohjauskäyn-
nit esiopetustiimeille (189 päiväkotia)

• Kaikille avoimet koulutukset (10) ja työpajat (33)
• OPS tutuksi -koulutukset (11)
• Kutsuttuna alueiden ja yksiköiden tapahtumiin (mm. 

kehittämispäivät, asukasfoorumit)

Yhteisöllinen tiedontuottaminen ja osaamisen 
jakaminen

• Keskustelut ja pedagogisten käytäntöjen jakaminen 
osana jokaista tilaisuutta

• Materiaalien tuottaminen ja monipuolinen verkko-
viestintä

• Yhteistyö ja verkostoituminen (mm. Korkeasaari, Ilo 
kasvaa liikkuen, Mediataitoviikko)

Yhdessä oivallettua
Hankkeen toiminnalla tavoitettiin 1,5 vuoden aikana suu-
ri joukko helsinkiläisiä varhaiskasvattajia. Tapaamisten 
ja niistä saatujen palautteiden kautta esille nousee voi-
maantuminen kasvattajana: tunne ja tietoisuus omasta 
osaamisesta on lisääntynyt ja monet ovat löytäneet oman 
lähestymistapansa mediakasvatukseen ohjauksen ja ver-
taistapaamisten avulla. Erilaiset foorumit ja aika yhteiselle 
pedagogiselle keskustelulle on koettu tärkeäksi. Toisten 
kasvattajien kanssa on voinut jakaa kehittämistyön haas-
teita ja onnistumisia, ideoita, kokemuksia sekä hyviä käy-
täntöjä.

Monissa yksiköissä mediakasvatuksen kehittämisestä ovat 
innostuneet myös muut kuin esiopetusryhmät. Toiminta-
kulttuurin kehittämisessä onkin tärkeää saada koko yh-
teisö mukaan avaamaan käsitteitä ja kokeilemaan niiden 
viemistä käytäntöön. Esimiehillä on keskeinen rooli tämän 
pedagogisen keskustelun ja kehittämisen mahdollistaja-
na, ylläpitäjänä ja johtajana yksiköissään. 

Päiväkodeissa on paljon osaamista ja niissä toteutetaan 
monipuolista mediakasvatusta lasten kanssa. Oivalluksia 
eskarista! -hankkeessa on tunnistettu ja tehty näkyväksi 
olemassa olevaa osaamista sekä kokeiltu rohkeasti ja luo-
vasti uusia menetelmiä ja välineitä lapsiryhmissä. Digiväli-
neitä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen on kuvattu ja ker-
rottu helsinkiläisestä varhaiskasvatuksesta vanhemmille  
ja muille kiinnostuneille.

Tapaamisten sisällöistä 
hyödyllisintä minulle oli

...se, että asia tuli lähelle, hlö-kohtaisesti 
merkitykselliseksi > innostus oppia, tutkia, 

oivaltaa on aikuiselle yhtä riemullista & ihanaa 
kuin lapsille.

...ideoiden jakaminen ja yhteiset 
keskustelut.

Innostuin ajatuksesta, että

...olen jo mediakasvattaja. Sadutan, kuvaan 
kameralle, kuuntelemme musiikkia, 

katsomme videoita jne.

...yksinkertaisilla ideoilla voi päästä pitkälle.
Olemassa olevia välineitä käyttäen.


