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Ilmiöprojektit: kirjasto mukana aidossa
tiedonhankintatilanteessa

Suunniteltu tukemaan koulujen monialaisia
oppimiskokonaisuuksia, projekteja
Kirjasto mukaan tiedonhankintavaiheeseen – sopiva
kohta opetella ”oikeaa” tiedonhankintaa
Tavoitteena tukea tutkimustaitojen oppimista ja opettaa
monipuolista tiedonhankintaa ja lähteiden käyttöä
Yhteistyövälineeksi tarjotaan ”ohjatun tutkimisen mallista”
napattua tutkimusprosessikuvausta ja lomakkeita
Lukuvuonna 2015-2016 kokeiltu Otavassa, Urpolassa ja
Päämajakoululla
Vaihtoehtona 5-luokalle kirjastosuunnistus (painopiste
kirjastonkäytössä ja tiedonhaussa).



Kirjasto mukana
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Mikkelin perusopetuksen ops 2016 : Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen
eheyttäminen / suunnittelupohja



5.lk – tutkimusprosessilomake

1 Avaus
Lähtölaukaus

tehtävään

2 Uppoudu
- Mikä aiheessa

kiinnostaa,
Mitä ajatuksia siitä

tulee mieleen?

6 Luo
- Mitä tietoa

käytän
työssäni?

7 Jaa
- Miten esitän

valitsemani
tiedon ja
kenelle?

8 Arvioi
- Kuinka

onnistuit itse
ja ryhmäsi

kanssa?

4 Muotoile
- Mikä on yksi

pääkysymykseni,
millaista tietoa

tarvitaan?

3 Tunnustele
- Mitä ideoita alan
tutkia tarkemmin?

Voit piirtää tästä myös ajatuskartan kääntöpuolelle
Ideointi ja taustatiedon kerääminen (vapaamuotoinen selailu)

Esitys (esitelmä, kirjoitelma, posteri, video….)

Lähteisiin perehtyminen, käytettävän tiedon valinta, tuloksen
dokumentointi (esityksen tekeminen)

Järjestelmällisempi tiedonhaku valitusta aiheesta, muutaman lähteen
valinta tarkemman perehtymisen kohteeksi

Tutkimuskysymyksen muotoilu. Mistä aiheesta / näkökulmasta tiedonhakuaTutkimuskysymyksen muotoilu. Mistä aiheesta / näkökulmasta tiedonhakua
jatketaan

Syntyneiden ajatusten ja ideoiden tarkempi tutkiminen, jotta voi muotoilla
tutkimuskysymyksen

5 Kerää tietoa
- Mistä tarvitsemani

tieto löytyy?
Kuinka haen tietoa?
Miten käytän tietoa

eettisesti oikein?

Oman toiminnan, ryhmän,
luokan jne arviointi

Mikkelin kaupunginkirjasto 30.3.2016

Ohjaajan versio

Aihepiiri, motivointi, innostaminen, ryhmäytyminenAihepiiri, motivointi, innostaminen, ryhmäytyminen



8.9.2016

5. Luokan lähdelomake
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Ilmiöprojektin mahdollinen kulku

Opettaja ja kirjasto sopivat:
- Mikä on projektin aihe, mitä oppiaineita siinä on mukana
- Millainen on lopputulos (esitelmä, kirjoitelma, posteri…)
- Miten lopputulos esitetään (TVT:n tarve)
- Millaiset ohjeet oppilaille annetaan
- Tehdäänkö yksilö-, pari- vai ryhmätyönä
- Kuinka paljon ja millaisia lähteitä vaaditaan
- Tehdäänkö lähdeluettelo, jos tehdään, millaisin tiedoin
- Käytetäänkö pohjana tutkimusprosessilomaketta
- Aikataulu ja missä vaiheissa kirjasto on mukana
- Mikä on kirjaston rooli, esim. onko aikaa tietoiskuille

Tuntien edetessä kiinnitetään huomiota tutkimuksen eri
vaiheisiin ja täytetään prosessilomaketta.
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Kirjaston näkökulmasta
+ Tiedonhankinnan opastaminen mielekästä todellisessa
tilanteessa
+ Luonteva tilanne opettaa lähteiden käyttöä ja
merkitsemistä
+ Prosessilomake auttaa pääsemään paremmin sisälle
siihen, mitä ollaan tekemässä ja mikä on oppilaan aihe ja
ajatus
+ Yhteistyö opettajan kanssa antaa lisätietoa koulun
toiminnasta, opetuksesta ja oppimisesta sekä auttaa
kehittämään myös kirjaston ohjausta
- Hyvä lopputulos vaatii paljon aikaa, jota ei useinkaan ole
- Ryhmät isoja, usein tarvittaisiin useampi opastaja tai
luokan jakaminen puoliksi
- Lasten tietokirjallisuuden vähäisyys à tarvitaan jatkossa
nettilähteitäà vaatii vielä työstöä



Alkuun ilmiöprojektissa
– pohditaan ryhmissä
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Tehtävä: Alustava suunnitelma ilmiöprojektista,
jonka voisitte toteuttaa 5-luokalle hyödyntäen
kirjaston tukea tiedonhankinnassa.

Pohtikaa esim. näitä:
- Projektin aihepiiri, mitä oppiaineita siinä on mukana
- Millainen on lopputulos

— Esitelmä, kirjoitelma, posteri…
— Esitystapa, TVT:n tarve

- Oppilaan rooli
— Ohjeistus oppilaille
— Yksilö-, pari vai ryhmätyö

- Lähteiden käyttö
— Kuinka paljon ja millaisia lähteitä vaaditaan
— Tehdäänkö lähdeluettelo ja millaisin tiedoin

- Aikataulu ja kirjaston rooli
— Käytetäänkö pohjana tutkimusprosessilomaketta
— Missä vaiheissa kirjasto on mukana


