Tulevaisuuden
toimittajat

Journalismia kestävästä
kehityksestä -verkkokurssi

OPETTAJAN OPAS: Näin hyödynnät verkkokurssia opetuksessa
Tulevaisuuden toimittajat – journalismia kestävästä kehityksestä -verkkokurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti toisen asteen jälkeisiä opintoja suorittaville toimittajaopiskelijoille sekä aloitteleville
toimittajille. Materiaalia voi varioiden hyödyntää myös esimerkiksi lukion tai ammattikoulun
äidinkielen tai yhteiskuntaopin tunnilla.
Kurssilla käydään läpi jutunteon perusteita kestävän kehityksen näkövinkkelistä ja rohkaistaan
tarttumaan aihepiiriin. Kurssi sisältää käytännönläheisiä vinkkilistoja, tehtäviä ja lyhyitä videoita.
Videoilla ohjeita antavat kestävän kehityksen asiantuntijat sekä kokeneet toimittajat.
Miten oppimateriaalia voi käyttää opetuksessa?
Verkkokurssi on jaettu viiteen osioon.
1. Journalismia kestävästä kehityksestä – miksi?
Mitä on luvassa, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten se liittyy journalismiin
2. Ideoi ja rajaa aihe
Mistä ideoita voi löytää, miten idea jalostuu jutuksi
3. Etsi tietoa
Tiedonhaku, haastattelu ja omien ennakkoluulojen haastaminen
4. Näin teet hyvän jutun
Hyvän jutun anatomia, kehitysmaakliseiden välttäminen
5. Lopuksi
Kertaus ja tsemppiviestit
Materiaali sopii parhaiten käytettäväksi kirjoitustyön tai journalismin peruskursseilla
(toisen asteen jälkeiset opinnot) sekä varioiden myös mediaa ja/tai kehityskysymyksiä
yleisemmin käsittelevillä kursseilla (toisen asteen opinnot).
Itsenäisesti tai ryhmässä
Verkkokurssin voi suorittaa kokonaan itsenäisesti, jolloin sen läpi käyminen
videoineen vie noin kaksi tuntia.
Oppimateriaalia voi kuitenkin käyttää myös yhteisesti oppitunnilla joko
johdantona tai oppitunnin/kurssin rakenteeseen upotettuna.
Se soveltuu myös pienryhmätyöskentelyyn.
Kokonaisuutena tai osina
Verkkokurssi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa käydään
läpi koko kestävän kehityksen journalismin tekoprosessi. Jos teillä
on meneillään esimerkiksi juttuprojekti, oppimateriaali toimii hyvänä
tapana sekä johdattaa aiheeseen että syventää sitä. Ottakaa jokaisen
tunnin aluksi käsittelyyn yksi osio ja ryhtykää sen pohjalta työhön.
Oppimateriaali toimii myös yksittäisinä osina. Haluatteko opetella vain
haastattelun tekoa? Tai pelkästään kehitysuutisoinnin erityispiirteitä?
Tehdä testejä oppitunnin keventämiseksi tai katsoa videon?
Oppimateriaalia voi käyttää näinkin.

Tehtävävinkkejä opetukseen
1) Käytä johdantona kestävän kehityksen käsittelyyn yhteiskuntaopin tunnilla. Pyydä opiskelijoita

tekemään itsenäisesti osion 1. Journalismia kestävästä kehityksestä – miksi? alaosion Kestävä
kehitys ja journalismi alussa oleva monivalintatehtävä. Pyydä opiskelijoita kertomaan,
miten tehtävän teko sujui. Mikä oli uutta tietoa, mikä ei?

2) Käytä lehti-, radio-, netti- tai tv-työn kurssilla. Valitse osio 2. Ideoi ja rajaa aihe ja sieltä alaosio

Aihe on – nyt tarvitaan näkökulma. Jakautukaa ryhmiin, joista kukin tutustuu yhteen alaosion
neljästä pääkohdasta. Jokainen ryhmä esittelee oppimansa muille ryhmille. Keskustelkaa,
mikä rajaamisessa tai näkökulman löytämisessä tuntuu vaikealta. Lähtekää sitten ideoimaan.

3) Käytä haastattelukurssilla. Valitkaa osio 3. Etsi tietoa ja sieltä alaosio Tee haastattelu huolella.
Jakautukaa neljään ryhmään. Kukin katsoo yhden haastattelua käsittelevistä videoista tai
videopareista ja esittelee sen keskeiset teemat muille ryhmille. Keskustelkaa aiheesta.

4) Käytä median valtaa käsittelevällä oppitunnilla tai luennolla. Valitkaa osio 4. Näin teet hyvän

jutun ja sieltä alaosio Toimittajalla on valtaa – vältä kehitysmaakliseet. Keskustelkaa aluksi,
miten media käsittelee kehitysmaista kotoisin olevia. Onko käsittelytapa neutraali vai ei,
voiko se edes olla? Katsokaa sen jälkeen Abdi Musse Mohamudin videohaastattelu.
Jatkakaa keskustelua.

Mikä ”Tulevaisuuden toimittajat”?
Tulevaisuuden toimittajat on Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) ja Maailma.netin yhteinen hanke,
jonka tavoitteena on lisätä journalismin opiskelijoiden tietämystä kestävästä kehityksestä ja
tarjota heille valmiudet käsitellä sitä journalismissa. Osana hanketta julkaisemme tämän verkkooppimateriaalin. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö. Lisätietoa täältä: www.maailma.net/tulevaisuudentoimittajat-kestavan-kehityksen-opintokokonaisuus-journalismin-opiskelijoille
Vikes on sananvapauteen ja mediaan erikoistunut suomalainen kehitysyhteistyön tekijä.
Maailma.net on kestävään kehitykseen keskittyvä uutissivusto.
Palautetta materiaalista voi lähettää osoitteisiin
teija.laakso@maailma.net
maailma@maailma.net
sanna.jappinen@vikes.fi

