Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä
Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen
opetukseen ja oppimiseen
Edu.fi
http://edu.fi/etusivu
•
•
•

Opetushallituksen opettajille ylläpitämä verkkosivusto, josta löytyy muun muassa
oppimateriaaleja ja muuta aineistoa opetuksen tueksi.
Lukiokoulutuksen verkko-oppimatriaalit: http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/lukiokoulutus
Etälukion materiaalit oppiaineittain: http://edu.fi/etalukioetusivu

Linkkiapaja
http://linkkiapaja.edu.fi/oph/info-info.html
Linkkiapaja on Opetushallituksen ylläpitämä linkkipalvelu. Sen tarkoituksena on auttaa eri puolilla
verkkoa olevan kotimaisen oppimateriaalin löytymistä. Aineisto on valikoitu ja luokiteltu sen mukaan,
miten ne soveltuvat opetukseen eri koulumuodoissa, oppiaineissa tai aihekokonaisuuksissa.
Linkit ovat maksuttomia, mutta mukaan tulossa tietoa myös maksullisesta materiaalista.

Opettaja.tv
http://opettajatv.yle.fi/
•

Oppimateriaaleja, tuntityökalu, ajankohtaista opettajan arjessa.
o Opettaja-tv:n oppimateriaalin haku: http://opettajatv.yle.fi/oppimateriaalit
o

Opettaja.tv:stä saa käyttöönsä videoita, audioita, tehtäviä ja tv-ohjelmia.

o

Niitä voi hakea joko hakusanalla tai valitsemalla oppiaineen alasvetovalikosta.

o

Valmiita teemapaketteja oppiaineittain.

o

Jaetut tuntikoosteet ovat tuntityökalulla tehtyjä interaktiivisia opetuspaketteja, joita voi ottaa
käyttöön tai itsekin tallentaa muiden käyttöön. Vaatii rekisteröitymisen.

•

Opettaja-tv:n ohjelmat - sivulla on nähtävissä ne lähetetyt ohjelmat, joihin on katseluoikeus.

•

Tuntityökalulla voi koostaa opetuspaketteja, joissa voi käyttää Opettaja.tv:n videoita, audioita ja
tehtäviä ja liittää niihin myös omaa tekstiä. Vaatii YLE Passi-käyttäjätunnuksen.

Kirjasampo
http://www.kirjasampo.fi/
•

kaunokirjallisuuden verkkopalvelu, joka on osa Kirjastot.fi palvelukokonaisuutta

•
•

sisältää tietoja noin 76 000:sta kaunokirjallisesta teoksesta ja 20 000:sta kirjan kansikuvasta.
Tietomäärää kartutetaan jatkuvasti.
Tietokanta kerää lukuvinkkejä ja esittele uutta ja vanhempaa kaunokirjallisuutta.

Sivupiiri.fi
http://www.sivupiiri.fi/
•

esitellään nuorten kirjallisuutta, nuorten kirjoittamia kirja-arvosteluja sekä kirjastojen tuottamia
kirjavinkkejä. Osa Kirjastot.fi -portaalia.

Linkki maailman runouteen
http://runotietokanta.kaupunginkirjasto.lahti.fi/





Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston tuottama käännösrunoaiheinen viitetietokanta
Sisältää yli 31 000 viitettä maailmanlyriikan suomennoksiin antiikin ajasta nykyaikaan.
Tietokannan tarkoituksena on edistää maailmanlyriikan tunnettavuutta Suomessa.
Runoja voi hakea esim. runon nimen, kirjoittajan, kääntäjän ja/tai alkusäkeiden perusteella.

Helsingin sanomien klassikkoautomaatti
http://www2.hs.fi/klik/klassikkoautomaatti/klassikkoautomaatti.html
•
•
•

Laaja kokoelma ja valikoima kaunokirjallisuuden klassikkoja.
Klassikkoautomaatti on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneet kaunokirjallisuudesta.
Tavoitteena on antaa vinkkejä teoksista, joista lukija voisi pitää. Automaatilla voi myös testata,
osuuko oma ja koneen maku yksiin.

Books from Finland
http://www.booksfromfinland.fi/
•
•
•
•

Verkkolehti, jossa painopistealueena suomalainen kirjallisuus, josta kirjoitetaan englanniksi.
Kirjailijaprofiileja, arvosteluja ja käännöksiä.
Erinomainen lähde, jos haetaan englanninkielistä materiaalia suomalaisesta kirjallisuudesta
Monen suomalaisen kirjailijan ainoat englanninkieliset käännökset ovat ilmestyneet juuri Books
from Finlandissa. On ilmestynyt vuodesta 1967 lähtien, verkkolehtenä v. 2009 alkaen.

Kiiltomato
http://www.kiiltomato.net/



Kirjallisuuskritiikin verkkolehti, jota kustantaa Lukukeskus.
Arvioitavana kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta sekä kirjallisuutta käsittelevää
tietokirjallisuutta.

Kirjavinkit
http://www.kirjavinkit.fi/
•

Sivustolla esitellään uutta ja vanhaa, kotimaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta sekä
tietokirjallisuutta suomeksi ja muilla kielillä.

Kirjaseuranta
http://kirjaseuranta.fi

•

Kirjallisuussivusto. joka sisältää kirjailijaesittelyjä, kirjoja, hintatietoja kirjakaupoista, kirjaarvosteluja sekä kirjallisuuteen liittyviä uutisia.

Kirjablogit
Kirjallisuuteen erikoistuneita blogeja löytyy Blogilistasta, http://www.blogilista.fi/
Esimerkkeinä:
• Lastenkirjahylly. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikko Päivi Heikkilä-Halttusen blogi. http://
lastenkirjahylly.blogspot.com/ ja Saran kirjat-blogi http://sarankirjat.blogspot.com/
Suomen kirjallisuuden käännökset
http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/
•
•
•

•

Tietokannan avulla saa tietoa siitä, mitä suomalaista, suomenruotsalaista ja saamelaista kaunoja tietokirjallisuutta on käännetty eri kielille.
Tietokantaa ylläpitävät FILI ja SKS:n kirjasto
Hakukentän voi jättää tyhjäksi ja hakea pelkällä kielellä:
Esim: Haun rajaus: valitse käännöskieleksi alasvetovalikosta kiina > Hae. Hakutulokseksi
saat kaikki kiinankieliset käännökset. Viitetiedoissa ilmoitetaan tekijä, alkuteoksen nimi,
käännösvuosi, kääntäjä ja kustantaja.
Käännöksiä voi hakea myös teoksen nimen, käännöksen nimen, alkuteoksen tekijän tai
kääntäjän mukaan.

LibriVox
http://librivox.org/
• tekijänoikeusvapaita kirjoja äänitiedostoina. Pääasiassa englanninkielisiä teoksia.
• Muun muassa uusimmista julkaisuista (New Releases) voi tilata RSS-syötteen.
DekkariNetti
http://www.tornio.fi/DekkariNetti
• Tornion kaupunginkirjaston ylläpitämä sivusto dekkareista. Sivustolle on koottuna yhteen
aiheeseen liittyviä blogeja, teosesittelyjä ja verkkosivuja.

Kirjallisuuden paikallisia sivustoja
Esimerkkinä:
Tarinoiden Helsinki
http://www.tarinoidenhelsinki.fi/


Helsinkiin liittyvää aineistoa, kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvaa kartalla. Kaupungin tarinoita voi
selailla suoraan kartalta.

Kielenkäyttöön ja kielenhuoltoon liittyviä tiedonlähteitä
Verkko-Kielikellon , http://www.kielikello.fi
•
•

Kielenhuollon tiedotuslehti, jonka sivuilta löytyy tietoa kielestä viestinnän välineenä ja kielenkäyttöön
liittyviä kysymyksiä.
Lisäksi se antaa tietoa oikeinkirjoituksesta ja toimii arkisen asiakirjoittamisen oppaana.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4222
http://www.kotus.fi/
•

Sivuston aiheina kielenhuolto, oikeakielisyys, nimistönhuolto, virkakielenhuolto sekä EU-kielenhuolto.
Tiedonhakijaa palvelee Kielitoimiston hakukone.

Nykysuomen seura, http://www.nykysuomenseura.org
• Palvelusta saa tietoa suomen kielen sekä sen kirjallisen ja suullisen käytön kehittämisestä. Seura julkaisee
Kielikuvia-lehteä, joka ovat luettavissa palvelun sivuilla.
Kielijelppi, http://www.kielijelppi.fi
•

Tieteellisen viestinnän apuväline, joka sisältää hyödyllistä tietoa itseopiskeluun, erilaisten
tekstien ja esim. esitelmien laatimiseen ja viestinnän opetuksen suunnitteluun.
Kielijelppi on tarkoitettu ensisijaisesti akateemisen tekstin apuvälineeksi ja yliopistolaisten
käyttöön, mutta sen sisällöt on laadittu siten, että se sopii kenelle tahansa, joka tarvitsee tukea
erilaisiin puhe- ja kirjoitusviestinnän tilanteissa.

Kirjoittajan ABC-kortti http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc
•

Verkko-oppimissivusto, jonka avulla voi itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen
sekä tekstin- ja kielenhuollon taitoja. Oppimateriaalissa käsitellään harjoituksin ja tekstein
kirjoittamisprosessia, tekstinhuoltoa ja kielenhuoltoa.

Datatekniikka ja viestintä
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielet
• Sivusto on osa Jukka Korpelan avointa tietosivustoa Datatekniikka ja viestintä, joka tarjoaa tietoa ja
näkemyksiä tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä viestintään, erityisesti Internetissä.

Mediakasvatuksen tiedonlähteitä
Mediakasvatus.fi
http://www.mediakasvatus.fi/
•

Mediakasvatusseuran ylläpitämä sivusto, jonne kootaan mediakasvatusaiheisia uutisia,
oppimateriaaleja, tietoa ja toimijoita.

Uudet lukutaidot ja oppimisen paikat koulussa
http://www.cicero.fi/sivut2/documents/Siltamat2012_Kupiainen.pdf
• Professori Reijo Kupiaisen luennon diaesitys 14,4,2012 Siltamat-luentosarjassa (Aalto-yliopisto),
sisältää tämän hetken mediakasvatuksen peruskäsitteitä ja teorioita koulun näkökulmasta sekä vinkkejä
tutkimuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa
•
•

Opetushallituksen mediakasvatussivusto
Aiheina mm. tiedonhaku ja lähdekritiikki, internetin turvallinen käyttö, verkkopedagogiikka,
sosiaalisen median käyttö opetuksessa, käsitekarttatyökalu, ja opetustilan tieto- ja
viestintätekniikka

Media ja median käyttö tutkimuksen näkökulmasta
www.fsd.fi/aineistot/taustatietoa/media.html

Mediakasvatus sosiaalisen median lähteissä
Opeverkostot
http://opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
•
•

Verkostoitumista ja sosiaalisen median käyttöä opetuksessa tukeva wiki, johon kootaan
opetusalaan liittyviä ryhmiä, sivuja ja profiileja.
Esittelyssä: Blogit, Diigo, Facebook, Flickr, Jäsenkirjeet, LinkedIn, Ning, Qaiku, Twitter,
virtuaalimaailmat, Wikit.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education
https://www.facebook.com/group.php?gid=237930856866
•

Facebook-ryhmä, jossa keskustelu kattaa kaikki opetuksen asteet esiopetuksesta
korkeakouluihin ja jossa jaetaan linkkejä ja ideoita tvt:n opetuskäytöstä niin Suomessa kuin
muualla.

Sometu eli Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto
http://sometu.ning.com/
•
•

Verkkopalvelu on avoin kaikille sosiaalisesta mediasta ja oppimisesta kiinnostuneille.
Tietoa tapahtumista, ja tutkimuksesta, väylä osallistua, verkostoitua ja jakaa tietoa.

Peda.net -kouluverkko
http://www.peda.net/
•
•

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ylläpitämä Kouluverkko pyrkii edistämään
tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaista opetuskäyttöä.
Sivustolla on työkaluja kuten Verkkolehti verkkojulkaisemiseen sekä Veräjä oppimateriaalin
kokoamista ja jakamista varten.

Tietoa ja oppimateriaaleja eri oppiaineista erityisopetukseen:

Vinkkiverkot-hanke
•

Oppimisen ja opettamisen verkkoja
http://vinkkiverkko.ning.com/

•

Vinkkiverkko-wiki
- Sosiaalisen median avoimet oppiresurssit opettajalle
http://vinkkiverkko.wikispaces.com/
Linkkejä ja oppimateriaaleja eri oppiaineisiin

