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Vanhemmille

Koulukoulu avaa peruskoulun
toimintaa huoltajille. Suomen
Vanhempainliitto tukee
vanhemmuutta sekä yhteistyötä
vanhempien ja koulun sekä
päiväkodin välillä. KiVa Koulussa on
Vanhempien opas kiusaamisesta.
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Koulu

Koulun alkaminen tuo syksyn tuulahduksen lisäksi osalle koululaisista suurta
intoa päästä oppimaan ja kavereita näkemään, osalle aavistuksen raskaasta
työstä tai muusta ahdingosta. Uutiskirjeeseen on koottu koulutietoutta,
oppimateriaaleja, opiskelutekniikkaa, kiusaamisen käsittelyä ja jaksamiseen
liittyvää materiaalia.

Opetushallituksen Koulutus ja tutkinnot esittelee koulutyön ja sen
rakenteen lisäksi opetussuunnitelman perusteet, Opettajille ja kasvattajille
välineitä opetustyöhön ja sen suunnitteluun.

Opintopolku antaa ohjeita ja neuvoja koulutustiedon etsijöille. Kelan
opintotuki kertoo opiskelijan tuista.

Makupalat.fi Koulutus

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/62e77f70aee0f
https://www.makupalat.fi/fi/k/237/hae?category=114222&sort=title&order=asc&f%5B0%5D=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%252F2022+Koulu&utm_content=%255Bemail%255D
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https://vanhempainliitto.fi/
https://www.kivakoulu.fi/vanhemmille/
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https://www.kirjastot.fi/kysy/mita-lapsille-soveltuvia-kirjoja-loytyisi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%252F2022+Koulu&utm_content=%255Bemail%255D
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Ruoka ja liikkuminen

Jotta koulussa jaksaa, on syötävä
hyvin, ulkoiltava ja hoidettava
hyvinvointiaan. Terve koululainen
jakaa ohjeita hyvään uneen ja lepoon
sekä liikuntaan. Sama palvelu
opastaa myös hyvään ruokailuun,
välipalan tekemisessä ja lautasmallin
koostumuksessa. Smart moves
innostaa toisen asteen opiskelijoita
liikkumaan.

Makupalat.fi Liikunta ja
Terveystieto

 

Henkinen hyvinvointi

Stressi, kiusaaminen, ongelmat
ystävien kanssa tai
koulupärjäämisessä saattavat painaa
raskaasti. Nuortennetti sisältää
opastusta ja apua nuorille.
Nuortenelämä.fi tarjoaa
tietopaketteja monesta itsenäistyvää
nuorta askarruttavasta pulmasta. Mun
mieli -sovelluksessa voi testata
omaa vointiaan.

Makupalat.fi Nuoret

 

http://www.tervekoululainen.fi/
http://www.tervekoululainen.fi/alakoulu/ravinto/
https://www.smartmoves.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/k/11755/hae?category=127108&sort=title&order=asc&f%255B0%255D=language%253Afi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%252F2022+Koulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.nuortennetti.fi/
https://www.nuortenelama.fi/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mun-mieli-mielen-hyvinvoinnin-sovell
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/nuoret?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%252F2022+Koulu&utm_content=%255Bemail%255D


 

Kiusaaminen ja sen ehkäisy

Joka vuosi julistetaan Koulurauha
muistutukseksi siitä, että kaikkien
pitää saada käydä koulua rauhassa ja
turvallisesti. Kiusaamisen ehkäisyn
välineitä on KiVa Koulussa.
Materiaalia kiusaamisen vastaiseen
työhön ovat luoneet myös
Opetushallitus sekä Mannerheimin
Lastensuojeluliitto.

Makupalat.fi kiusaaminen

 

  

 

Oppimateriaalit

Oppimateriaaleja etsivän kannattaa
selata Finna.fi:n Luokkahuonetta ja
Yle Oppimista. Ylioppilaskirjoituksiin
valmistautuvaa auttavat erityisesti
Ylen Abitreenit. Makupalat.fi:stä
löytyvä aineisto on järjestetty
kouluaineittain osaan
Oppimateriaalit.

 

Opiskelutekniikka

Eväitä opiskeluun -oppaaseen on
koottu materiaalia lukiolaisen
tiedonhankinnan ja -haun avuksi.
Ohjeita opiskeluun tarjoavat myös
TAT:in Opiskelutaidot ja Ylen Opi ja
oivalla sekä Oppimistaidot.

Makupalat.fi Opiskelutekniikka

 

 

 

(Kuva: Saksalaisen tyttökoulun opettajat Ebba Fogelberg ja Eugenie von
Freese luokkineen. Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaaja tuntematon.)

Kysy kirjastonhoitajalta

Mitä lapsille soveltuvia kirjoja löytyisi aiheesta entisajan koulu?

 

https://www.mll.fi/koulurauha/
https://www.kivakoulu.fi/
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https://yle.fi/aihe/oppiminen/oppimistaidot
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http://www.kirjastot.fi/kysy/mita-lapsille-soveltuvia-kirjoja-loytyisi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+8%252F2022+Koulu&utm_content=%255Bemail%255D


 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
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