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Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma
- hanke syksyllä 2006

Vastuuhenkilöt

Hankkeen vastuuhenkilöt vaihtuivat syys-lokakuussa
2006.
Tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara on virkavapaana 1.10.-31.12.2006 ja hänen tehtäviään hoitaa Heli
Myllys.
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vastaavana aikana Kuopion yliopiston kirjaston johtaja Jarmo
Saarti.
Hankkeen suunnittelijana
31.12.2006.

toimii

Aki

Kangas

1.9.-

Kokoukset ja seminaari Ohjausryhmä kokoontui 26.9.2006. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa päätösseminaarin järjestelyihin liittyviä
asioita sekä sovittiin suunnittelijan työnkuvasta. Tiedote
kokouksessa käsitellyistä asioista on luettavissa hankkeen www-sivuilla http://www.helsinki.fi/infolukutaito.
Ohjausryhmä kokoontuu lisäksi loppusyksyllä päätöskokoukseen.
Yhdyshenkilöille järjestetään videoneuvottelu marraskuun puolivälissä. Tällöin on tarkoitus keskustella ja
päättää hankkeen jälkeisistä toimintavaihtoehdoista.
KLAARA-projektin kokous pidettiin 27.9.2006. Syksyllä
pidetään lisäksi KLAARA-työpaja 7.11.2006 Tampereella
sekä järjestetään koulutustilaisuus KLAARAn käyttäjille.
(KLAARA-kyselypankin ajankohtaisesta tilanteesta jäljempänä).
Hankkeen päätösseminaari pidetään 3.11. klo 9.3016.00 Helsingin yliopistossa, Porthanian salissa PIV, Yliopistonkatu 3.
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Syksyn toiminnan tavoitteet
Syksyn toiminnan tavoitteena on hankemuotoisen toiminnan päättäminen ja hankkeen jälkeisen toiminnan
vakiinnuttaminen.
Keskeisiä
osa-alueita
ovat:
- www-sivut,
- yhdyshenkilöverkosto,
- KLAARA-kyselypankki (kysymyspatteristo), sekä
- hankkeesta tehtävä julkaisu.
Www-sivut

Ohjausryhmän kokouksessa 26.9.2006 todettiin, että
hankkeen www-sivujen päivitys olisi tärkeää myös jatkossa, sillä arkistoituna sivuston merkitys on vähäinen.
Päivitysvastuu olisi luontevaa pitää Helsingin yliopistossa. Vastuuhenkilöistä on tarkoitus sopia yhdyshenkilöiden palaverissa marraskuussa.
Mikäli vastuuhenkilöstä sovitaan, suunnittelija muokkaa
nykyistä sivuston jatkoon sopivaksi. Jos vastuuhenkilöä
tai – tahoa ei saada sovittua hankkeen loppuun mennessä, suunnittelija muokkaa sivuston arkistomaiseksi, jolloin sivuja ei toistaiseksi päivitetä.

Yhdyshenkilöverkosto

Yhdyshenkilöverkoston toiminta on yleisesti koettu mielekkäänä ja tarpeellisena. Yhdyshenkilöitä kuullaan ja
heidän näkemyksiä kerätään ennen marraskuun palaveria. Jatkosta sovitaan näiden toiveiden ja näkemysten
perusteella.
Palaverissa sovittaneen, että kirjastoissa on jatkossakin
IL-asioista vastaava henkilö, joka myös hoitaa oman kirjastonsa KLAARA-asioita.
Verkoston yhteydenpito hoidetaan hankkeen päätyttyä
aluksi sähköpostilistan välityksellä sekä KLAARAkyselypankin keskustelualueella. Yhdyshenkilöt seuraavat, kuinka nämä ja kirjastojen muut tiedotuskanavat riittävät IL-viestinnän tarpeisiin.

2 (3)

TIEDOTE

20.10.2006

KLAARA-kyselypankki KLAARA-kyselypankkia on kehitelty nopeasti tänä syksynä. KLAARA-kyselypankista on tällä hetkellä käytettävissä testiversio, jossa on kysymyksiä informaatiolukutaidon ja tietotekniikan aloilta.
Kyselypankin
lisäksi
KLAARAssa
(Moodleoppimisympäristö) on keskustelualue, jossa voidaan tiedottaa ajankohtaisista asioista ja vaihtaa kokemuksia.
Teknisen ylläpidon hoitaa Suomen Virtuaaliyliopisto
TTY:ssä. Palvelusta ei ole tiedossa kertaluonteisia tai
pysyviä maksuja käyttäjille (yliopistokirjastoille). Mikäli
tekninen kehittely edellyttää jatkossa rahallista panostusta, SVY:ssä anotaan erillistä hankerahaa.
Informaatiolukutaito-osuuden sisällön (eli kysymysten)
osalta yhteyshenkilö on Katri Rintamäki Vaasan tiedekirjasto Tritoniasta. Katri Rintamäki on siirtänyt suuren osan
kysymyspatteriston kysymyksistä KLAARAn testiversioon.
Kysymysten tallentamisesta ja siirrosta kirjastojen omiin
oppimisympäristöhin järjestetään opastustilaisuus myöhemmin syksyllä. Ohjeistus laaditaan testauksessa saatujen kokemusten perusteella joulukuussa, jolloin myös
suunnitellaan KLAARAn käyttöönotto.

Hankkeesta tehtävä julkaisu
Hankkeesta on tekeillä Yliopistopainon kustantama julkaisu, jonka toimittajana on Anne Nevgi.
Julkaisun aikataulua on hieman väljennetty, sillä artikkelien kirjoittajat ovat toivoneet lisäaikaa. Julkaisu ilmestynee näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2007.
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