POLKUJA KIRJAN JA TIEDON ÄÄRELLE
Kirjastojen yhteistyö kasvatuksen ja opetuksen kanssa
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Kasvatus, Opetus & Kirjasto
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tekevät
yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa.
Tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan sekä
oppimaan tiedonhankinnan taitoja.
Alueen kirjastot kehittävät toimintaa yhdessä ja tuottavat
materiaaleja päiväkotien, perhepäivähoitajien ja koulujen
käyttöön. Yhteistyön tavat kunnissa ovat erilaisia.
Alueen kirjastoilla on erilaisia yhteistyösuunnitelmia,
joita kunnissa toteutetaan. Perusopetuksen ja kirjaston
yhteistyölle löytyy myös valtakunnallinen sopimuspohja,
jonka voi ottaa kunnassa käyttöön.

www.kirjastot.fi

Jokaiselle jotakin

Kirjastot tarjoavat laajan valikoiman päiväkotien, koulujen
ja oppilaitosten lukemisen edistämisen tarpeisiin. Ja mikä
parasta – kirjojen ja lehtien, äänikirjojen sekä elokuvien
ja pelien varaaminen on ilmaista! Lisäksi kokoamme
mielellämme kirjapaketteja ja aineistolistoja eri aiheista
ja eri ikäryhmille.

Opitaan mediataitoja

Kirjastonkäyttöä ja mediataitoja voi harjoitella verkossa.
Oppimiskokonaisuuksia löytyy esimerkiksi Oulun
kaupunginkirjaston Kirjastoreitti-sivustolta, joka on
avoin kaikille. Materiaalia on koottu lisäksi Qridiin,
jota käyttää osa alueen kunnista.
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Oppimiskokonaisuuksia
lapsille

Taitava kirjastokettu, Kirjastomestari
tutkimusretkellä ja Tiedonhaun taitaja
ovat lapsille suunnattuja aineistoja,
jotka kannustavat lukemaan ja hankkimaan tietoa itsenäisesti tai yhdessä
luokan kanssa. Videot ja tehtävät johdattavat
kirjaston käyttöön ja palveluihin, erilaisiin
tiedonlähteisiin sekä tiedonhakuun kirjastossa ja
internetissä. Kokonaisuudet löytyvät Kirjastoreittisivustolta sekä Qridistä. Käytettävissä OUTI-kirjastojen
kuntien alueella.

www.kirjastoreitti.fi

Verkkotiedon jäljillä

Sukelletaan syvemmälle tiedonhankinnan taitoihin ja
erityisesti kuvien julkaisemiseen, tekijänoikeuksiin ja tiedon
luotettavuuden arviointiin. Opetellaan etsimään kuvia
Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteiseltä
Finna-sivustolta. Oppimiskokonaisuus löytyy
Kirjastoreitti-sivustolta sekä Qridistä. Käytettävissä
kaikkien alueen kuntien alueella.

www.kirjastoreitti.fi

Ota kirjaston upeat oppimiskokonaisuudet
käyttöön ryhmällesi helposti Qridissä!

qridi.fi/kirjasto
mainos.indd 1
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Mediakasvatusta ja tiedonhaun taitoja
Eväitä opiskeluun – tiedonhankinnan
opas nuorille
Eväitä opiskeluun -sivusto on tuhti tietopaketti, joka kehittää
tiedonhankinnan taitoja ja kriittistä medialukutaitoa opintojen
kaikissa vaiheissa. Materiaali soveltuu myös monilukutaidon
opettamisen tueksi. Nuoret voivat opiskella valmiita kokonaisuuksia joko itsenäisesti tai opettajan johdolla oppitunnilla.

www.evaitaopiskeluun.fi

Valopäät verkossa –
oppimiskokonaisuus yläkouluun

Valopäät verkossa -kokonaisuus tutustuttaa tiedonlähteisiin
ja tiedonhaun tapoihin. Tavoitteena on, että oppilaat osaavat
käyttää kirjaston aineistoja ja palveluja sekä verkkokirjastoa
itsenäisesti.
He osaavat tutkia ja vertailla lähteiden luotettavuutta ja
suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Oppilaat osaavat
myös toimia tekijänoikeuksia kunnioittaen. Oppimiskokonaisuus
löytyy myös Qridistä.

www.evaitaopiskeluun.fi

Lähteeks – tiedon opaskartta
opiskelijoille
Lähteeks-oppimiskokonaisuus opastaa tiedonlähteisiin ja
tiedonhankinnan vaiheisiin ja tapoihin. Tavoitteena on, että
opiskelijat osaavat arvioida erilaisia tekstejä ja tunnistaa
niiden tavoitteita sekä arvioida tiedon luotettavuutta.
Kun tiedonhaun taidot syventyvät, opiskelijat oppivat
käyttämään tiedonhaun työkaluja tehokkaammin
opiskelutehtävissään.

www.evaitaopiskeluun.fi
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eKirjasto verkossa

Kirjastoissa on laaja valikoima e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä,
soitonopetuskursseja, taidemusiikkia ja suoratoistettavia elokuvia.
Näitä palveluja voi käyttää maksutta tietokoneella ja mobiililaitteilla.
Osa aineistoista toimii myös sovelluksella.
Kirjaston asiakkaat voivat käyttää e-kirjoja, e-lehtiä ja muita
sähköisiä aineistoja kirjautumalla palveluihin omalla kirjastokortillaan ja henkilökohtaisella PIN-koodilla. E-palvelujen
käyttö on helppoa ja huoletonta, sillä lainat palautuvat
automaattisesti, kun laina-aika päättyy.

Ajantasaisen palveluvalikoiman ja tarkemmat
ohjeet löydät verkkokirjaston eKirjastovälilehdeltä.

Joki-kirjastot

Kainet-kirjastot

OUTI-kirjastot

Sotkamon kirjasto

Monikielinen kirjapalvelu varhaiskasvatukseen,
esi- ja alkuopetukseen sekä kirjastokäyttöön

lukulumo.fi

lukulumokoulu.fi

Lukemattomia kirjoja, kymmeniä kieliä
- yhteinen lukukokemus

Kokeile
30 päivää!
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Tarinoita lukemaan

Lukeminen kasvattaa sanavarastoa, parantaa
oppimiskykyä ja kehittää keskustelu- ja empatiataitoja.
Lukutaidosta on hyötyä paitsi koulutiellä ja opintojen
aikana myös elämässä myöhemmin.

Satutuokioissa matkustetaan
satujen saarille

Satutuokioissa tutustutaan ikätasolle sopivaan
lastenkirjallisuuteen. Satutuokioita järjestetään
kirjastoissa monia erilaisia: kaikille avoimia, ryhmille
järjestettyjä tai etäsatutuokioita.

Vinkkaukset

Kirjastojen henkilökunta vinkkaa hyvää luettavaa,
katseltavaa ja kuunneltavaa. Päiväkodit, koulut ja
oppilaitokset voivat tiedustella kirjavinkkauksia omasta
kirjastosta. Kirjavinkkaus voi tapahtua myös etäyhteydellä.

Vinkkejä verkossa

Kokoamme kirjavinkkejä verkkokirjastojen sivuille, someen
ja kirjastojen YouTube-kanaville. Instagramissa alueen
kirjastojen yhteinen vinkkauskanava on @vinkkaamo.

Lukuvinkkejä myös verkkosivuilla www.supervoimia.fi

Selkis

Selkokielistä luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa löydät
Selkis-hyllystä. Erityisen hyvin aineistot sopivat lapsille ja
nuorille, joilla on lukivaikeus. Selkis-hyllyn tunnistat Celian
Selkis-tunnuksesta. Voit liittyä kirjastossa
myös Celia-äänikirjapalvelun asiakkaaksi, jos painetun tekstin lukeminen on
sinulle vaikeaa. Palvelussa on
kaunokirjallisuutta,
tietokirjallisuutta ja
oppikirjoja kaikenikäisille.
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Diplomeilla tarinoiden ja tiedon maailmoihin

Kirjallisuusdiplomi on kirjastojen ja koulujen yhteistyön muoto ja merkittävä
lukemaan innostaja. Kysy lisätietoja kuntasi kirjallisuusdiplomista omasta
kirjastostasi.
Eskareiden Lukuhöperö-diplomia voi suorittaa missä vain. Kirjalistat ja muut
materiaalit sekä tulostettavat diplomit löytyvät Kirjastoreitti-sivustolta.
S2- ja Selkis-kirjallisuusdiplomit innostavat moninaisia lukijoita tarinoiden
äärelle. Diplomeihin valitut teokset ovat helppolukuisia, selkokielisiä ja
moniaistisia, luettavia ja kuunneltavia. Jos kunnassasi ei ole tarjolla
kirjallisuusdiplomia näille oppilaille, voit tutustua Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuusdiplomeihin osoitteessa www.kirjastoreitti.ﬁ

Lukuhaasteet innostavat lukemaan

Lasten itse ideoima 300 minuutin lukuhaaste on saanut jo kymmenet
tuhannet lapset tarttumaan kirjaan. Lukuhaasteessa on kolme versiota
eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Haasteet on käännetty ruotsiksi ja englanniksi.

300 minuutin lukuhaaste löytyy myös Qridistä.
Tutustu tarkemmin www.kirjastoreitti.fi
Alueen kirjastot järjestävät lapsille ja nuorille myös
lukukilpailuja. Tutustu osoitteessa www.lukumittari.fi

Helppoa
luettavaa
www.avain.net

Nykyaikainen
koulukirjastojärjestelmä
Opettajien ja koulukirjastonhoitajien yhteinen tehtävä – edistää
oppilaiden oppimista.
Axiellin WeLib-ratkaisu ei ole pelkästään koulukirjastojärjestelmä,
vaan se on myös medianeutraali kokoelma koulukirjaston kaikista
paikallisista oppimateriaaleista kuten myös muista aineistoista.

Kirjasto
pedagogisena
voimavarana

Lue lisää: www.axiell.com/fi/ratkaisut/tuotteet/welib/
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