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

Valikoima tiedonlähteitä reaaliaineiden opetukseen ja oppimiseen
USKONTO, ELÄMÄNKATSOMUS, FILOSOFIA, PSYKOLOGIA
ERI USKONNOISTA
Uskonto ja etiikka ovat aiheita, joissa tiedonlähteen olisi annettava useita näkökulmia ja siksi
on hyvä aina selvittää, mikä taho on tiedon tuottajana.
•

Elävä arkisto
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=100
Ylen kanavilla esitettyjä video- ja radio-ohjelmia aiheena uskonnot ja elämänkatsomus.

•

Uskonnot Suomessa
http://www.uskonnot.fi/
Kattavasti tietoa Suomessa toimivista uskontokunnista ja uskonnollisista yhteisöistä.

•

BBC -maailman uskonnot
http://www.bbc.co.uk/religion/
Laaja tietopaketti maailman uskonnoista, niiden historiasta, rituaaleista sekä etiikasta.
Englanninkielinen.

•

Religious Worlds
www.religiousworlds.com/
Tietoa suurien maailmanuskonnoista. Englanninkielinen.

•

Ihminen ja yhteisö UT:n maailmassa
http://www.helsinki.fi/teol/pro/ihminen/index.html
Tietoa yhteiskunnan arvoista ja normeista Uuden Testamentin aikaan. Aiheina esim.
naisen asema, orjuus ja yhteiskunnan normit.

•

Linkkejä internetissä oleviin Raamattuihin
http://www.lukio.palkane.fi/raamattunet/raamattu.html#rttut

•

Kuvia oppimiskäyttöön
http://www.srk-opisto.fi/upi/kuvap.htm
Vapaasti käytettäviä kuvia pääosin kristinuskon taiteesta, mutta myös muista historian ja
taiteen aiheista.
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•

Kuvia uskontojen esineistä
http://www.strath.ac.uk/redb/reartefacts/
Opiskelukäytössä vapaasti käytettäviä kuvia eri uskontojen esineistöstä.

ETIIKKA
• Global Finland
http://global.finland.fi/public/default.aspx?
Suomen kehitysyhteistyön verkkojulkaisu.
•

Ihmisoikeudet
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/index.php/toiminta/ihmisoikeudetnet
Tietopaketti ihmisoikeuksista.

•

BBC – etiikka
http://www.bbc.co.uk/ethics/
Näkökulmia, uutisia, lainsäädäntöä sekä eri uskontojen vastauksia etiikan kysymyksiin.
Aiheina mm. abortti, kidutus ja eutanasia. Englanninkielinen.

•

Kasvaminen globaaliin vastuuseen (pdf.)
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm40.pdf?lang=fi
Eri asiantuntijoiden artikkeleista koottu etiikan teemoista. Julkaisijana Opetushallitus.

TILASTOJA JA TAUSTATIETOJA
•

Yhteiskunnallinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/aineistot/taustatietoa/uskonto.html
Kansainvälisiä vertailuja, kirkon tutkimuskeskuksen aineistoja, aineistohaku arkistosta,
linkkejä hyviin tiedonlähteisiin

FILOSOFIA
•

Filosofia.fi -portti filosofiaan
http://filosofia.fi/
Laaja suomalainen filosofian verkkotietovaranto, joka toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä,
yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian
historiaan sekä digitaalisena arkistona.
Laajoja englanninkielisiä filosofian hakuteoksia verkossa:
•

Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/

•

Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/
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PSYKOLOGIA
•

Psykologian tiedonlähteitä.
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/psykologia

•

Psykologia. Tkukoulu.fi – verkkomateriaalia psykologian opetukseen.
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/psy/lu.html

•

American Psychological Association
http://www.apa.org/
Laaja ja monipuolinen psykologian verkkolähde.

•

Coqprints
http://cogprints.org/
Kognitiotieteiden brittiläinen viitetietokanta. Haku aiheen tai vuoden mukaan.

• Psychology Virtual Library
http://www.vl-site.org/psychology/index.html
Kansainvälinen psykologian asiantuntijoiden ylläpitämä sivusto
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