YLÄKOULUN LUKUDIPLOMI – OPETTAJAN OHJEET
Mitä voi lukea?
- Kirjasto on koonnut listan, josta voi etsiä lukuvinkkejä
- Lista on kirjaston nettisivuilla: kirjasto.kannus.fi -> Lapset ja nuoret -> Lukudiplomi nuorille
- Kirjat on jaoteltu genreittäin ja aineistolajeittain
- Ensimmäisenä on kategoria ”Nopeat ja lyhyet”, johon on kerätty helppolukuisia kirjoja
- Samalta tekijältä voi lukea jotain muuta, tai opettajan luvalla voi lukea myös listan ulkopuolisia teoksia
- Diplomiin saa lukea tietokirjoja, sarjakuvia, e-kirjoja, äänikirjoja, runoja…
- HUOM: Koulussa pakollisena luettavat kirjat lasketaan myös!

Montako kirjaa pitää lukea?
- Oppilas valitsee tavoitteensa itse: 5, 10 tai 15 kirjaa

Miten diplomi käytännössä suoritetaan?
- Diplomi suoritetaan lukemalla erilaisiin haastekohtiin sopivia kirjoja
- Haasteita ovat esim. ”Kirjassa ratkaistaan rikos”, ”Hauska kirja” tai ”Suosikkigenreesi kuuluva kirja”
- Haasteista on koottu oma lista lukudiplomin nettisivulle

Onko palkintoja?
- Palkintona on 1, 2 tai 3 KitinVaparin uimalippua niille, jotka ovat lukeneet 5, 10 tai 15 kirjaa
- Jos oppilas lukee 15 kirjaa, hän saa lisäksi vapaavalintaisen kirjan

Mikä on diplomin aikataulu?
- Lista diplomien suorittajista pitää toimittaa kirjastolle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä
- HUOM: Oppilas voi käyttää diplomiin monta vuotta! Esim. aloitus seiskalla, valmiiksi ysillä
- Diplomin voi myös suorittaa joka vuosi
- Diplomista kannattaa alkaa puhua jo syksyllä, niin oppilailla on koko lukuvuosi aikaa lukea kirjoja

Mitä opettajan pitää tehdä?
- Mainosta diplomia omille oppilaillesi (voit hyödyntää valmiita flyereitä)
- Muistuta, että myös koulussa luettavat kirjat voi laskea lukudiplomiin!
- Näytä oppilaille, mistä kirjalista löytyy tai kerro, että oppilaat saavat valita kirjoja vapaasti
- Saat itse päättää, teetätkö kirjoista tehtäviä vai riittääkö luettujen kirjojen listaaminen
- Kirjaston nettisivuilla on ladattava koontilista, jota saa käyttää
- Toimita lista suorittajista kirjastoon tai osoitteeseen mirjami.koyhajoki@kannus.fi huhtikuun loppuun
mennessä
- Kerro seuraavat tiedot:
- Oppilaan nimi ja luokka
- Luettujen kirjojen määrä
- 2-3 kirjatoivetta, jos oppilas on lukenut 15 kirjaa
- Jaa koululle toimitetut diplomit ja uimaliput oppilaille esimerkiksi kevätjuhlan yhteydessä
- Kirjasto hoitaa toivekirjat 15 kirjaa lukeneille oppilaille

Kysyttävää tai kommentoitavaa?
- Kouluyhteistyöstä vastaa kirjaston informaatikko: 044 4745 443 tai mirjami.koyhajoki@kannus.fi
- Myös kirjaston asiakaspalvelu auttaa: 044 4745 440 tai kannus.kirja@kannus.fi

