Media 2025

Mitä nyt pitäisi tapahtua oppitunneilla, jotta olet valmis nykypäivän lisäksi tulevaisuuteen?
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Some osana opetusta

- Minkä me käsitämme somena?
Fabo (työskentely), Twitter (ajankohtaisuuden
äänitorvi), Instagram (kuvat ja hetket), Snapchat (monipuolinen, videot, avoin ja ”iholla”),
WhatsApp (viestintä, työ ja vapaa-aika),
YouTube (oppiminen, viestintä, vapaa-aika).
”75 minuuttiin mahtuu monta 15 sekuntista.”
- Mitä haasteita some tuottaa opetuksessa?
15s keskittymistä voi olla liikaa vrt. somen tyyli.
Vie keskittymistä, jossakin muualla tapahtuu
enemmän kuin tässä. Maailmankuvan muutos.
kommunikoinnin ja viestinnän muuttuminen.
Esim. negatiivisten tunteiden häivytys
somessa saattaa luoda vääristynyttä kuvaa
ihmisestä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä.
(Katso: https://www.youtube.com/watch?
v=sVnI_2JgXGY)

- Kuinka somea voidaan hyödyntää osana oppimista?
Tiedon haku ja sen jalostaminen, erilaiset tehtävät somen kautta, eri aihekokonaisuuksien
yhdistäminen. Oppimateriaalit muuttuvat kirjoista ohjelmistoiksi. Etätyöskentely: kouluilla tuhat
erilaista etätyökanavaa/oppimisympäristöä, jotka eivät välttämättä toimi nuorille kätevänä osana
muuta viestintäverkostoa -> kehitys:
a) Toimimaan yhtä intuitiivisesti kuin meidän muut verkostot ja kanavat
b) Mitä voi tehdä jo käytössä olevilla kanavilla?
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Voihan DIGILOIKKA!!

Mitään suurta loikkaa tässä on kai mahdotonta tehdä, sillä asiat kehittyy hyvin nopealla syklillä.
Laitteiden kehittyminen on yhä enemmän pienemmissä yksityiskohdissa. (suurimmat keksinnöt
tältä erää tässä?) Laitteet ei vanhene enää yhtä nopeasti, sen sijaan ohjelmistoissa ja siinä kuinka
olemassa olevia laitteita käytetään on se potentiaali.
1) Ymmärrys mitä digi/media -maailmassa tapahtuu.

2) WiFi!!

3) Välineet kuntoon.

(Katso: http://yle.fi/uutiset/3-9187209) - Eriarvoisuus?
”Takaavatko laitteet ja koneet Pisa-menestyksen?”
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Median uberit on vielä tulossa – Medialukutaito ja valeuutiset

Median murros alkaa ainakin mainonnan
näkökulmasta taittua. Mainosmyynnissä on
katkaistu syöksykierre ja myyntiä alkaa
hiljalleen syntyä. Median näkökulmasta lehdet
löytää sijoittumistaan suhteessa sosiaaliseen
mediaan. Pahimmat irtisanomiset ja
ulkoistamiset taitaa jo olla viimein takana päin.
Tulevaisuus saattaa kuitenkin olla hyvin toinen
ja sen takia meidän tulisi varautua vielä
suurempiin muutoksiin.
”Mistä löytää fiksua tietoa, kun netti on täynnä trolleja?”
Eri aloilla digitaalisaation prosessi etenee kolmessa vaiheessa.
1) Auktorisoitu tekijä -> 2) Joukko -> 3) Robotti
Gartner ennusti jo vuonna 2006 että erilaiset instituutiot sellaisina kuin me ne tunnemme
lakkaavat olemasta. (Taksit -> Uber / hotellit -> Airbnb) Vuonna 2014 samainen lähde* väittää, että
vuoteen 2018 mennessä yli 50 prosenttia meistä käyttää puhelinta tai tablettia ensisijaisena
internetin kulutusvälineenä.
*http://www.gartner.com/newsroom/id/2939217

Tärpit Klikinsäästäjän kanavasta
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Käyttäkää somea, jos siitä on hyötyä. Ei pakollinen paha vaan mahdollistava hyvä.
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Nykyaikaiset työskentelyn kanavat. Mikä toimii missäkin tilanteessa parhaiten?
(Facebook, WhatsApp, Face Time…)
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Opettakaa arvostamaan totuutta. Teillä on paljon annettavaa medialukutaidon
eteenpäinviemisessä.

