Leppävirran kunnan sivistystoimen
Kulttuuriketju-palvelut varhaiskasvatukselle ja kouluille:
VARHAISKASVATUS
Kirjasto
Syventävällä tasolla kirjastonkäytönopetusta kaikille Leppävirran esikouluille. Kirjastolla on menossa esikouluprojekti, jossa on suunniteltu leikkipakettia kirjastonkäytön opetukseen. Kirjasto on täyttänyt Verson pyytämän sähköisen lomakkeen syventävän tason tarjonnasta.
Esikoulu- ja päiväkotiyhteistyöstä vastaa Anna Kaisa Piispanen.
Verson satutunnit kirjastolla. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen osana lasten kulttuurikasvatusta. Marja Eklund vastaa satutunneista.
Museo
Ryhmille on järjestetty mahdollisuus tutustua näyttelyyn omatoimisesti sekä aukioloaikana että niiden ulkopuolella. Opettajille materiaalia vierailun tueksi museon verkkosivulla
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kotiseutumuseo
Kulttuuritoimi
Avustuksilla ja ostopalveluilla pyritään tukemaan ikäryhmälle järjestettävää kulttuuritoimintaa.

PERUSOPETUS
Kirjasto
KOULUYHTEISTYÖSUUNNITELMA 2016-2017
Luokkatiedot kevään 2016 pohjalta
LUOKAT, Kirjastonkäytönopetus
mieluiten pääkirjastolla
syyslukukausi
Alapiha 2 + 1 yhdysluokka 1-2, Oravikoski 1, Sorsakoski 1, Kurjala, Konnuslahti ja Timola 1-2 yhdysluokat
à 8 ryhmää (yhdysluokat joka toinen vuosi)
LUOKAT, Kirjavinkkaus
kouluilla
syys- ja kevätlukukausi
Alapihan luokille mielellään syyslukukauden alussa (Kirjastoauto- ja Lukukoiravierailu), muille voisi olla kevätpuolella?
Alapiha 2 + 1 yhdysluokka 1-2, Oravikoski 1, Sorsakoski 1, Kurjala, Konnuslahti ja Timola 1-2 yhdysluokat
8 ryhmää (yhdysluokat joka toinen vuosi)
6. LUOKAT, Tiedonhaunopetus
- pääkirjastolla
- kevätlukukausi
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- Alapiha 3, Oravikoski 1, Sorsakoski 1, Kurjala, Konnuslahti ja Timola 5-6 yhdysluokat
à 8 ryhmää (yhdysluokat joka toinen vuosi)
Konnuslahti kävi keväällä 2015, joten heille ei ensi lukuvuonna pidetä
TIETOLAN LUOKAT eli erityisluokat (luokat 1-3, 4-9, 5-6): räätälöidään kirjastoyhteistyö toiveiden mukaan.
Yhteyshenkilö: Hanni-Mari Ojala, kirjastovirkailija hanni-mari.ojala@leppavirta.fi / 044 797 5572
Museo
4. LUOKAT, Perinnemaisemat
Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön
Saranat.fi: Perinnemaisemat verkkonäyttely, tehtäväosio, oman maiseman tutkiminen ja havainnointi
Vastuutaho: opettajat. Museo vastaa Saranat.fi –sisällöistä
5. LUOKAT, Paikallishistoria
Museovierailu paikallisessa museossa, fokuksena oman kunnan historia.
Saranat.fi: paikallisen historian ja oman kunnan erityispiirteet, alakoulujen tehtäväosio
Vastuutahot: opettajat, museot.
Oppimateriaalia museon sivulla osoitteessa
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kotiseutumuseo
8. LUOKAT, Kulttuuriympäristökasvatus, kestävä kehitys
Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön
Saranat.fi: yläkoulujen tehtäväosio, panoramat -osio, Gallerian tulevaisuuden kaupunki/ kuntatehtävä +
muut gallerian osiot
Vastuutahot: opettajat. Museot vastaa Saranat.fi –sisällöistä.
Osallistuminen Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun http://www.rakennusperinto.fi/fiFI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Kulttuuriympariston_tekijat_kilpailu
Kulttuuritoimi
Avustuksilla ja ostopalveluilla pyritään tukemaan ikäryhmälle järjestettävää kulttuuritoimintaa.
Nuorisotoimi
9. LUOKAT, Tapahtumatuotanto
Nuorisopalveluiden edustaja vierailee koululla sparraamassa oppilaita tuottamaan oman tapahtuman
Vastuutaho: Koulut ja nuorisopalvelut
Vaihtoehtoisia toteutustapoja: http://www.konserttikeskus.fi/okt ja
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/suomi-100
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