Osallistu luokkasi
kanssa videokilpailuun!
Kilpailuaika: 3.10.2022 — 30.10.2022
Tulosten julkistaminen 11.11.2022
Kilpailun teemat ovat opetussuunnitelmien perusteisiin kuuluvat
medialukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
sekä ohjelmointiosaaminen. Kilpailun tarkoituksena on tuottaa
lyhyitä esimerkkivideoita siitä, miten kyseisiä teemoja voi oppia ja
opettaa. Kilpailussa tuotettujen videoiden hyviä ideoita ja käytäntöjä
voidaan hyödyntää opetustyössä. Videokilpailu on kaikille avoin.
Lisätietoa teemoista ja oppilaan hyvän osaamisen kuvauksista voit
lukea Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman verkkosivuilla.

Sarjat ja palkinnot:
Kaksi sarjaa
Vuosiluokat 1-6
Vuosiluokat 7-9
Kolme parasta molemmista sarjoista saavat valita yhden
seuraavista
1000€ arvoisen laitteen ja pedagogisen tuen sen
käyttöönottamisessa
1000€ arvoinen vierailu opetusta tukevaan kohteeseen
Elokuvanäytös ja vinkkejä miten elokuvaa voi käsitellä osana
opetusta
Videot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:
Kuinka hyvin ja selvästi teemojen sisällöt näkyvät videolla
Kuinka helposti videon esimerkki on toteutettavissa muissa luokissa/kouluissa
Videon audiovisuaalinen toteutus (mm. kekseliäisyys, laatu, efektit)
Raatina toimii Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma ja voittajat valitaan heidän antamiensa
pisteiden mukaisesti.
Palkintojen käytännön järjestelyt sovitaan erikseen voittajan kanssa. Vinkkejä palkintojen
suhteen voi kysyä kilpailun järjestäjiltä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Elokuvanäytös
pyritään järjestämään voittajaluokan koulun paikkakunnalla.

Kilpailuun osallistuminen

Valitkaa yksi tai useampi teema, jota käsittelette videolla (teemoissa on
myös yhteneviä sisältöjä):
1. Medialukutaito
2. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
3. Ohjelmointiosaaminen
Miettikää, kuinka valitsemanne teeman sisältöjä voisi harjoitella ja oppia.
Tuottakaa noin 3 minuutin mittainen video. Videon tulee sisältää käytännön
vinkkejä, jota muut koulut voivat hyödyntää oppilaan digitaalisen osaamisen
edistämisessä. Videoita voidaan lähettää vain 1kpl/luokka.
Huolehdithan, että videolla näkyvillä oppilailla sekä heidän tekemillään töillä
on julkaisulupa. Julkaisulupa tulee kysyä huoltajilta lomakkeella, jonka voit
ladata täältä. Varmista lisäksi, että videossa mahdollisesti hyödynnetyn
ulkopuolisen materiaalin tekijänoikeudet sallivat sen käytön kilpailussa
(esim. käytetyt kuvat ja äänet ovat avoimesti lisensoituja. Lisätietoa
lisensseistä täältä).

Videon toimittaminen

Videomuoto: .avi, .mp4 tai .mov
Videon maksimikoko: 10 Gt
Kuvausluvat: Pyydetään tarvittaessa erikseen lähettämään järjestäjälle.
Ota tarvittaessa yhteyttä: sasu.leinonen@kavi.fi,
sari.murtonen@kavi.fi tai paivi.leppanen@oph.fi

LÄHETÄ KILPAILUVIDEOSI
Kilpailuun osallistuneita videoita voidaan käyttää Opetushallituksen
ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin viestinnässä.

