Asikkalan kirjaston ja koulujen
yhteistyösuunnitelma
Yhteistyösuunnitelman tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa kirjaston ja koulujen yhteistyötä. Kun kirjasto ja koulut sitoutuvat noudattamaan suunnitelmaa, kaikille koululaisille
voidaan koulun sijainnista riippumatta taata samat mahdollisuudet kirjasto-opetukseen ja
siten valmiudet itsenäiseen kirjaston käyttöön. Kirjasto-opetuksen tavoitteena on yhteistyössä koulujen kanssa mahdollistaa Asikkalan koululaisille yhtäläiset hyvät luku- ja tiedonhakutaidot. Kirjavinkkaus edistää osaltaan oppilaiden lukuintoa, lukemista ja sitä kautta
lukutaidon kehittymistä.

Kirjasto-opetus eri luokka-asteille
Kirjasto-opetus kohdistetaan luokka-asteille 1, 4 ja 7. Lisäksi opetusta kohdistetaan lukiolaisille. Luokka vierailee kirjastossa opettajansa johdolla ja tarpeen vaatiessa kirjasto
maksaa matkakustannukset. Resurssien puitteissa muutkin luokka-asteet voivat halutessaan saada kirjasto-opetusta. Kauempana sijaitsevilta kouluilta saattaa tulla kirjastoon
useampi luokka-aste kerralla, jolloin opetukseen voivat osallistua kaikki paikalla olevat.
Tällöin kirjastokäynnin sisältöä muokataan sen mukaisesti.
1. luokka – Kirjastokortti kaikille!
Tutustutaan kirjastoon, sen aineistoihin ja tiloihin. Lapset saavat vierailun yhteydessä kirjastokortin, jota varten koulusta on jaettu heidän koteihinsa tarvittava kaavake jo ennen
vierailua. Lapset oppivat käyttämään kirjastokorttia ja lisäksi heille opetetaan yleistä kirjastokäyttäytymistä. Käyntiin sisältyy myös tarinatuokio.
4. luokka – Miten kirja löytyy?
Kirjastokäynnillä tutustutaan aineistojen ja leikkimielisen tekemisen avulla luokitukseen ja
kerrataan aakkosjärjestystä. Koululaiset oppivat löytämään nuortenosastolta kauno- ja tietokirjoja. Lastu-verkkokirjaston pikahaku tulee tutuksi.
7. luokka – Tiedonhaku haltuun!
Käynnillä kerrataan aineiston löytämisen perusasioita ja tutustutaan verkkokirjastoon
(myös e-aineistoihin) ja tiedonhakuun kirjastoluokituksen ja asiasanojen avulla. Tavoitteena on, että oppilaat syventävät osaamistaan toiminnallisten tehtävien avulla.
Lukion 1. vuosikurssi – Tiedonhankinnan opetus

Opetus pyritään ajoittamaan siten, että siitä on hyötyä välittömästi koulutehtävien tekemisessä. Tiedonhankinnan opetukseen sisältyy verkkotiedonhakua, tiedonhakua painetuista
lähteistä, tietoa eri tietokannoista ja asiaa tekijänoikeuksista. Opetuksen jälkeen oppilaat
osaavat itsenäisesti etsiä lähdemateriaalia tiedontarpeeseensa ja osaavat suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon.

Kirjavinkkaukset
Vinkkauksessa kirjaston kirjavinkkari herättelee koululaisten lukuintoa luokassa tai kirjastossa ikäryhmille sopivilla kirjavinkeillä. Kirjavinkkausta voivat toivoa kaikki luokka-asteet.
Toiveisiin vastataan resurssien mukaan. On syytä huomioida, että kirjavinkkauksen valmistelu vie aikaa, joten toiveet täytyy esittää hyvissä ajoin.

Muu yhteistyö
Kirjastotilat
Kirjastonkäytön opetuksen lisäksi kirjaston palvelut ovat koulujen vapaasti käytettävissä.
Luokat ovat aina tervetulleita lainaamaan kirjoja. Luokat voivat tulla myös työskentelemään
kirjastoon, jolloin kirjaston aineistot ja asiakastietokoneet ovat heidän käytettävissään.
Tästä on kuitenkin hyvä ilmoittaa etukäteen, jotta kirjasto voi varata tietokoneita luokan
käyttöön.
Kirjapaketit
Opettajat voivat pyytää henkilökuntaa keräämään aineistoa luokille. Kirjaston henkilökunta
voi kerätä kirjoja tietystä aiheesta opetuksen tueksi tai yleisemmin lukuintoa herättelemään.
Lukudiplomit
Lukudiplomien tarkoituksena on innostaa koululaisia uusien lukukokemusten pariin. Kirjasto arpoo lukudiplomin suorittaneiden kesken kirjapalkintoja. Mikäli moni oppilas haluaa
lukea saman kirjan, on syytä varata aineiston saamiseen aikaa ainakin viikon verran –
kirjasto voi tällöin varata kirjoja myös muista Päijät-Hämeen kirjastoista.
Kirjailijavierailut
Kirjailijavierailujen järjestämiseksi haetaan yleensä ulkopuolista rahoitusta ja niistä tiedotetaan kouluille erikseen.
Näyttelyt ja esitykset
Kirjasto voi toimia foorumina koulun projekteille ja näyttelyille. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia töitään, esimerkiksi maalauksia tai kirjoitelmia. Koululaiset ovat tervetulleita esiintymään kirjastoon erilaisiin tapahtumiin tai seuraamaan tapahtumiin muiden esityksiä.

Tiedottaminen
Jokaisella koululla on oma kirjastoyhdyshenkilö, jonka kautta kirjaston ja koulun yhteistyöhön liittyvät viestit saadaan tarpeen mukaan välitettyä myös muille opettajille.
Opettajat voivat ottaa yhteyttä kirjastoon aina tarpeen vaatiessa. Kouluyhteistyöstä vastaa
kirjastovirkailija Päivi Joentausta.
paivi.joentausta@asikkala.fi
p. 044 7780660

Yhteistyösuunnitelma on voimassa 14.8.2017 alkaen.
Yhteistyösuunnitelma on luettavissa osoitteessa www.asikkala.fi/kirjasto/lapset-nuoret/

