Räätälöidyt LibGuides –oppaat Diakonia-amk:n master– ja YAMK-opinnoissa
Ylemmissä tutkinnoissa kirjaston informaatikot osallistuvat opetussuunnitelmatyöskentelyyn (kirjallisuushaut -ja
ehdotukset, materiaalin valikointi ja hankinta), oppimisalustan materiaalintuotantoon (linkitykset) ja opetukseen
informaatiolukutaidon osalta. Informaatiolukutaidon opetus toteutetaan LibGuides –oppaiden avulla ja
järjestämällä tarvittaessa lähiohjausta joko kirjastossa tai etänä AdobeConnect –sessioina.
Ylemmät tutkinnot (90 op), pääsyvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen
vuoden työkokemus alalta
- Diakonia ja kristillinen kasvatus (Sosionomi YAMK)
- Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi YAMK)
- Päihteet ja syrjäytyminen (Sosionomi YAMK)
- Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen ) Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi
YAMK)
- Tulkkitoiminta (Tulkki YAMK)
- Master's Degree in Global Health Care ( Master of Health Care), disaster management and emergency preparedness in humanitarian aid
and health care settings (joint degree: Diak, Arcada & University of Eastern Africa Baraton)

http://libguides.diak.fi

Oppaiden välilehdet:
- eri aineistotyypeille omansa (lehdet, tietokannat,
kirjat jne.)
- etusivulle sivuston tavoitteet, ajankohtaisia tietoresursseja, uutuustiedotteita, alan uutispalveluja
rss-syötteinä
- muut lähteet: koulutuksille tärkeitä avoimia verkkoaineistoja (tilastoja, alueellista tietoa sosiaali– ja
terveyspalveluista jne.)
- opintojaksojen kirjallisuuslistat omalla välilehdellään (refworks-kansioina)
Toiminnallisuus ja käytettävyys:
- käyttäjäntunnistuksen sisältävät syvälinkit lisensioituihin aineistoihin
(Haka-kirjautuminen)
-upotetut ohjevideot (Refworks, Pubmed-haut jne.)
- omat välilehdet myös työelämäyhteistyölle ja tutkimusmenetelmille (opinnäytteeseen liittyvä ohjeistus ja
linkit, vinkkauksia menetelmäoppaisiin)

-aineistojen kuvauksilla ja ryhmittelyllä ohjaus tarkoituksenmukaisimpiin
natiiviliittymiin; Nelli-portaali, jos tarve yhteishakuun tai lehtien paikannukseen

-sisältöteemoihin soveltuvaa aineistovinkkausta ja keskeisten kirjojen esittelyä (kansilehti, kuvaus ja toimiva
linkki aineistoon)

-omien opiskelijoiden tarpeisiin räätälöidään ohjelehtiset (pdf) sellaisista
teemoista, jotka vaativat paljon vaiheistettua ohjeistusta (e-kirjojen lukuohjelmat, Refworks-ohjeet , etäkäyttö jne.)

- linkkejä koulutuksen kontekstiin liittyvään avoimeen
verkkoaineistoon sisällönkuvailuineen

-linkitykset tietokantojen omiin ohjeisiin, jotta aina mahdollisimman ajantasaiset ohjeet eikä omaa päivitystarvetta sisältöön

Opintojaksojen lukulistat (suoritettava kirjallisuus; reading lists)
-laaditaan integroimalla dynaaminen
Refworks-linkki oppaaseen
- kirjallisuuslistat sisältävien Refworkskansioiden ylläpito oppaasta vastaavalla
informaatikolla

-Opiskelijat on haastettu osallistumaan sisällön
tuottamiseen mm. lähettämään koulutusten sisältöön sopivia linkkivinkkejä ja hankintaehdotuksia
(palvelulomakkeet)
-Tutkintojen alojen asiantuntijaverkostoihin liittyminen ja uutissyötteiden seuraaminen auttaa relevantin ja tuoreen avoimen verkkoaineiston löytymisessä
ja valikoinnissa

Kannattaako panostaa räätälöityihin LibGuides –oppaisiin ?
Puolustavat paikkaansa, koska AMKien ylempien tutkintojen opiskelijoilla on hyvin
heterogeeniset tiedonhakutaidot; Edellisestä tutkinnosta vähintään 3 vuotta. Yhteistutkinnoissa erot vielä näkyvämmät, koska aiemmat tutkinnot usein hyvin erilaisista koulutuskulttuureista. Räätälöidyistä oppaista saatu palaute sekä opetushenkilöstöltä, että opiskelijoilta on ollut rohkaisevaa.
Oppaat ovat julkinen ”ikkuna” paitsi kirjaston tietoaineistoihin, myös tutkintojen
tietosisältöihin. Hyvä työväline opiskelijalle myös opinnoissa tarvittavan kirjallisuuden saatavuuden tarkistamiseen.

-Kansio kopioituu tiedonhakijan omaan
Refworksiin jos se on auki klikattaessa

Oikopolut kokotekstisisältöihin hyödyksi etenkin tilanteessa, jossa käytössä on
epävakaa tai heikko internet-yhteys; tämä huomattu etenkin tutkintoaan Afrikassa
opiskelevien keskuudessa.

-Fullview –näkymästä aineiston kuvailu ja
saatavuuslinkit, jotka sisältävät käyttäjäntunnistuksen

Houkutteleva ulkoasu (esim. julkaisujen kansikuvat) ja omille opiskelijoille suunnatut sisällönkuvailut tuovat kirjaston arvokkaat tiedonlähteet tehokkaampaan
käyttöön. Opetus– ja toteutussuunnitelmien sisältöön soveltuvien avointen verkkoaineistojen valikointi ja esiin nosto edistää työelämän kehittämiseen tarvittavan
avoimen tiedon leviämistä ja auttaa opiskelijaa perehtymään luotettavaan tietoon.

-Ulkopuolinen tiedonhakija (esim. koulutukseen hakeutuva) pääsee katsomaan opintokokonaisuuden kirjallisuuden; proxyn sisältävät saatavuuslinkit takaavat lisensioitujen
aineistojen lainmukaisen käytön

Oppaiden sisällöntuotanto syventää opettaja– ja tutkijayhteistyötä (linkitykset,
aineistovinkkaus, tietopalvelu ja uuden aineiston hankinta opetusja toteutussuunnitelmavaiheessa jne.).
Räätälöinti edellyttää aikaa vievää opetussuunnitelmiin ja työelämähankkeisiin
perehtymistä ja kokoustamista opetushenkilöstön kanssa. Etuna on paremmin
kohdennettu tiedonhaun opetus, aineistojen tehokkaampi käyttö ja koulutusohjelmien sisältöjen tunnetuksi tekeminen sekä yhteistyön syveneminen opetushenkilöstön ja tutkijoiden kanssa. LibGuides on myös verkkomateriaalin sisällöntuotantovälineenä vaivattomampikuin useimmat käytössä olevat oppimisalustat. Syvällisempi koulutussisältöihin perehtyminen palvelee kirjaston kokoelmatyötä laajemminkin ja on hyödyksi tiedonhaun ohjaustilanteissa.
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