VK Koulutuspalvelut toimii varhaiskasvatustoiminnan kehittäjänä
VK Koulutuspalvelut on erikoistunut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Tarjoamme menetelmiä, joilla saavutetaan lapsen oppimista ja kasvua edistävää
varhaiskasvatusta lasta innostavalla tavalla. Kaikki käyttämämme menetelmät on testattu varhaiskasvatuksen arjessa ja ne ovat osoittautuneet lapsia motivoiviksi sekä laaja-alaista oppimista ja
yhteistyötaitoja kehittäviksi. Käytettävät menetelmät antavat myös varhaiskasvattajille uudenlaista
havainnointinäkökulmaa, joka osaltaan auttaa lapsen kehityksen seuraamisessa.
Toimintamme lähtökohta on rohkaista varhaiskasvattajia ottamaan tämä uusi toimintamuoto osaksi kasvatustoimintaa ja antaa varhaiskasvatuksen arkeen konkreettisia toimintamalleja, joita on
helppo toteuttaa monin paikoin niin vaativankin varhaiskasvatuksen arjen keskellä.
Tarjoamme koulutuspalveluja varhaiskasvatuksen ammattilaisille tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntävän varhaiskasvatuksen osa-alueella. Koulutuksen toteutuspaikasta sovimme tapauskohtaisesti, mutta lähtökohta on aina se, että koulutus toteutetaan siellä missä se luontevimmin koulutukseen osallistujille onnistuu.
TVT-kouluttajana VK Koulutuspalveluissa toimii Visa Hietaranta.
Visa Hietaranta on työskennellyt lasten ja nuorten parissa niin
varhaiskasvattajana, ohjaajana kuin tuntiopettajanakin. Perinteisen kasvatustyön ohella hän on kerryttänyt työkokemustaan ja osaamistaan kasvatus- ja opetustyössä tieto- ja viestintäteknologian parissa.
Tällä hetkellä Visa työskentelee VK Koulutuspalveluiden lisäksi päiväkodissa lastenhoitajana, samalla hoitaen satalapsisen päiväkodin tieto- ja viestintäteknologista kasvatusta ja
kyseisen toiminnan organisointia. Lisäksi hän toimii päätyönsä ohella sivutoimisena tietotekniikan tuntiopettajana. Koulutukseltaan Visa on lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen
lähihoitaja. Lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen opintoja
tukemaan osaamistaan opetustyössä.
Visa Hietaranta
TVT-kouluttaja, lastenhoitaja

Vuonna 2017 Visa Hietaranta julkaisi ensimmäisen kirjansa,
joka on nimeltään Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä
varhaiskasvatus.

KOULUTUSTARJONTA
Tarjoamme käytännönläheistä ja innostavaa uuden vasun hengessä tapahtuvaa koulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutusten avulla osallistujat saavat oppia näkökulmista ja toimintatavoista, joiden avulla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä varhaiskasvatus saadaan
osaksi päiväkodin arkea. Visa Hietaranta tuo koulutuksissa esille kehittämiään ainutlaatuisia menetelmiä sekä avaa osallistujille ajatusmaailmaa siitä, millä tavalla voimme varhaiskasvatuksessa
toteuttaa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävää kasvatusta monipuolisesti lapsen kasvua ja
oppimista tukien, hyödyntäen toiminnassa lasten yhteistoimintaa edistävää ajatusmallia. Koulutusten perustana toimii Visa Hietarannan kirjoittama kirja Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä
varhaiskasvatus. Koulutuksia järjestetään seuraavin aihealuein:

STARTTI – Varhaiskasvatuksen TVT-koulutus
Kesto 90 min.
(toteutusajankohta esimerkiksi lasten päivälepoaikana 12:00 - 13:30 tai lasten kotiinlähdön jälkeen 16:30 - 18:00)

Käsiteltävät aihealueet:


Näkökulmia työyhteisölle siitä, miten TVT-toiminta tukee lasten oppimista ja kehitystä varhaiskasvatuksessa ja miksi se on hyödyllinen toimintamuoto.



Millaisia TVT-laitteita varhaiskasvatusyksikössä tulisi olla ja minkälaista oppimista ja kehittymistä
lapset voivat niiden avulla saavuttaa?



Miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä kasvatustoiminta voidaan organisoida varhaiskasvatusyksikössä?



Keskeisimpien TVT-laitteiden lyhyt esittely.

Suositeltu osallistujien enimmäismäärä on 16 henkilöä.

TVT-VÄLINEET JA SOVELLUKSET – Varhaiskasvatuksen TVT-koulutus
Kesto 90 min.
(toteutusajankohta esimerkiksi lasten päivälepoaikana 12:00 - 13:30 tai lasten kotiinlähdön jälkeen 16:30 - 18:00)

Käsiteltävät aihealueet:


Näkökulmia ja pohdintaa sekä keskustelua siitä millaisia laitteita ja sovelluksia varhaiskasvatuksessa on hyödyllistä käyttää lasten kanssa.



Millä tavalla TVT-toimintaa voi käytännössä toteuttaa ja mitä toiminnassa tulee huomioida. Pureudutaan asiaan käytännönläheisesti toimintaa toteuttaen ja laitteita kokeillen (kouluttajalla on
mukana laitteita, mutta toiminta voidaan toteuttaa myös päiväkodin omilla laitteilla).



Perehdytään ohjelmoinnin alkeisiin lattiarobotteihin tutustuen. Lisäksi perehdytään robottien
alustamattoihin.

Suositeltu osallistujien enimmäismäärä on 8 henkilöä.

SOSIAALINEN TVT – Varhaiskasvatuksen TVT-koulutus
Kesto 90 min.
(toteutusajankohta esimerkiksi lasten päivälepoaikana 12:00 - 13:30 tai lasten kotiinlähdön jälkeen 16:30 - 18:00)

Käsiteltävät aihealueet:


Kouluttajan ajatuksia sosiaalisesta TVT-toiminnasta ja lasten yhdessä oppimisesta.



Harjoitellaan käytännön esimerkein, kuinka TVT-toimintaa voidaan toteuttaa lasten yhdessäoloa
ja yhteistoimintaa tukien.



Pureudutaan Kahoot! -sovelluksen käyttöön; kouluttaja tuo esiin kyseisen sovelluksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa.

Suositeltu osallistujien enimmäismäärä on 8 henkilöä.

STARTTI + TVT-TOIMINNAN SUUNNITTELU
– Varhaiskasvatuksen TVT-koulutus
Kesto 90+90 min.
Koulutus Sisältää STARTTI – Varhaiskasvatuksen TVT-koulutuksen sekä keskustelua, pohdintaa ja
ohjeistusta varhaiskasvatusyksikön oman TVT-vuosisuunnitelman tekemiseen.
Käsiteltävät aihealueet:


Näkökulmia työyhteisölle siitä, miten TVT-toiminta tukee lasten oppimista ja kehitystä varhaiskasvatuksessa ja miksi se on hyödyllinen toimintamuoto.



Millaisia TVT-laitteita varhaiskasvatusyksikössä tulisi olla ja minkälaista oppimista ja kehittymistä
lapset voivat niiden avulla saavuttaa.



Miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä kasvatustoiminta voidaan organisoida varhaiskasvatusyksikössä?



Keskeisimpien TVT-laitteiden lyhyt esittely.



Keskustelua ja pohdintaa sekä ohjeistusta varhaiskasvatusyksikön oman TVTvuosisuunnitelman tekemiseen. Kouluttaja antaa näkökulmia ja esimerkkejä siitä millainen vuosisuunnitelma voi olla.

Suositeltu osallistujien enimmäismäärä on 4 henkilöä.

Koulutuksista voi valita yhden tai useampia. Koulutukset voidaan toteuttaa työyhteisön toivomassa
järjestyksessä. Koulutusten aikataulu sovitetaan aina työyhteisölle sopivaksi. Koulutuksista voidaan myös muodostaa työyhteisölle räätälöity koulutuspäivä tai -hetki, jonka tarkasta sisällöstä ja
pituudesta sovitaan erikseen.
Koulutuksista voi tiedustella sähköpostitse tai soittamalla, lähetämme tarjouksen koulutuksen järjestämisestä toivomustenne mukaisesti.
Visa Hietaranta, TVT-kouluttaja
044 988 5921
vkkoulutuspalvelut@gmail.com

