Lukudiplomi
Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan. Lukudiplomia varten oppilas lukee tai kuuntelee
kuusi kirjaa. Mikä tahansa kirja käy lukudiplomikirjaksi. Luettava teos voi löytyä Keski-kirjastojen
verkkokirjastosta lukudiplomisivujen lukuvinkeistä, kirjablogeista tai vaikkapa mummon kirjahyllystä.
Kirjaston henkilökunnalta voi kysyä apua niin sopivan luettavan löytämiseen kuin verkkokirjaston
käyttöön.
Verkkokirjastosta tulostettava lukudiplomiesite opastaa lukuvinkkien ääreen ja haastaa lukijan
lukemaan – myös jotain yllättävää. Esitteen takasivulta löytyy diplomipohja, jonka opettaja voi
lukuvuoden päätteeksi täyttää lukudiplomin suorittaneille oppilailleen. Toisilla diplomin
suorittaminen kasvattaa lukuintoa, toisilla lukuinto elää ilman suoritustakin. Molemmat tavat ovat
yhtä hyviä, tärkeintä on lukemiseen liitetyt positiiviset kokemukset ja tunteet!
Verkkokirjastosta löytyy päivityksen jälkeen kolme lukuvinkkisivua: yksi sivuista on suunnattu
ensisijaisesti epuille ja topuille, yksi kolkeille ja nelkeille, yksi viikeille ja kuukeille. Vaikka kukin
lukuvinkkisivuista on suunnattu ensisijaisesti tietyn luokka-asteen lukijoille, voivat kaikki oppilaat
löytää lukuvinkkejä jokaiselta lukuvinkkisivulta. Jos paljon lukukokemuksia kerännyt 2.-luokkalainen
haluaa lukea 6.-luokkalaisille vinkattuja kirjoja, on se aikuisen arvioinnin tuella mahdollista. Jos
puolestaan lukuharrastukseen vasta herännyt 5.-luokkalainen haluaa tutustua 1.-luokkalaisille
vinkattuihin kuvakirjoihin, ei häntä siitä sovi moittia. Yksi innostuu kuvakirjoista, toinen
fantasiaromaaneista. Yhtenä vuonna sarjakuvaromaanit keräävät sankan joukon lukijoita, toisena
vain tietokirjallisuus kelpaa kriittiselle lukuhöperölle. Lukuinto elää monipuolisen lukemisen tuella!
Lukutaito on taitoa tulkita erilaisia tekstejä: romaaneja, runoja, tietokirjallisuutta ja sarjakuvaa;
blogeja, kolumneja, twiittejä ja uutistekstejä. Erityisesti pitkien tekstien ymmärtäminen vaatii
teknisen lukutaidon lisäksi taitoa muodostaa merkityksellinen kokonaisuus luetusta sisällöstä.
Lukuvinkkien lisäksi diplomisivustoilta löytyy vinkkejä luetun sisällön käsittelyyn. Sisältöjä voi
käsitellä yksin tai yhdessä, luokassa tai kotona. Jaettuna lukukokemus kertaantuu!
Juuri itseä miellyttävän kirjan löytäminen voi joskus vaatia kärsivällisyyttä. Sopivan luettavan
haarukointi kannattaakin aloittaa jo koulussa tai kotona verkkokirjastosta käsin. Verkkokirjastosta
kirjan omilta sivuilta löytyy muun muassa kirjan takakannen sisältökuvaus. Samaiselta sivulta voi
kurkata myös kirjan sivumäärän sekä kannen kuvan. Mukaan kannattaa napata myös kirjan sijainti
omassa kirjastossa. Etenkin itsepalveluaikoina kirjat löytyvät parhaiten jokaisen kirjaston omaa
hyllypaikkatietoa apuna käyttäen. Verkkokirjaston avulla voi myös pelata varman päälle: kun sopiva
kirja löytyy, varaa se omaan kirjastoosi noutoa odottamaan. Näin toivottu kirja on varmasti paikalla
kirjastokäynnilläsi. Samalla käynnillä voi toki lainata mukaan paljon muutakin mukavaa luettavaa.
Hyllyjen kätköistä löytyy aarteita!
Jokaisella lukuvinkkisivulla on kirjankansivinkkien lisäksi jos pidit -vinkkejä. Jos pidit -vinkkien
ansiosta verkkokirjaston lukuvinkkien määrä kasvaa pitkin vuotta – toivottavasti myös oppilaiden
toimesta!
Kirjasto toivottaa lukuiloa kaikkiin koteihin. Lukeminen on elämys!

