Biblioteksorientering
Esbjerg Kommunes Biblioteker

Bedre rustet
til opgaveskrivning
BESKRIVELSE
Eleverne opnår kendskab til bibliotekets mange
muligheder, særligt de digitale platforme.
Gennem oplæg og praktiske øvelser får eleverne
indsigt i hvor og hvordan de søger informationer –
primært via internettet.
Derudover styrker de deres kildekritiske tilgang til
informationer.

FORBEREDELSE
Inden besøget vil vi gerne at I skriver til jeres kontakt på biblioteket. Oplys om der er noget vi med
fordel skal være opmærksomme på i forbindelse
med besøget. Fx hvis I allerede har nogle erfaringer i forhold til kildekritik.

OPFØLGNING
Efter besøget hos os, kan I eksempelvis vurdere en
række kilder I selv vælger.
I kan bruge det materiale I får ved besøget.

FAG: Dansk, historie eller samfundsfag
KLASSE: 7.-9- klasse
STED: Et af kommunens biblioteker.
VARIGHED: En time, kan fx suppleres med rundvisning på
biblioteket.
FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:
Dansk efter 9. klasse:
Læsning
•
Eleven har viden om kildekritisk søgning.
Fortolkning
•
Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, for
fatter, værk og fortæller.
Samfundsfag efter 9. klasse
Informationssøgning
•
Eleven kan finde relevante kilder.
•
Eleven har viden om informationssøgning,
herunder de digitale medier.
Historie efter 9. klasse
Kildearbejde
•
Eleven kan udvælge kilder til belysning af
historiske problemstillinger.
•
Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder.
BIBLIOTEKSUNDERVISNING:
Biblioteket har både materialer på boghylderne og en
lang række digitale platforme. Når eleverne begynder at
bevæge sig mellem både børne- og voksenmateriale, kan
de have svært ved at finde præcis det de søger.
Derfor vil vi gerne introducere biblioteket for eleverne og
give dem lejlighed til at afprøve de muligheder de har.
LÅNERKORT:
Er der elever som ønsker at oprette sig som låner, kan vi
også hjælpe med det. Husk blot at aftale det med os i
forvejen.
Eleverne skal nemlig medbringe deres sundhedskort
samt en udfyldt indmeldelsesblanket, der ligger på
www.ekb.dk/biblioteksorientering.
KONTAKT:
Ring 76162000 eller skriv til
biblio@esbjergkommune.dk og oplys:
Hvad er I interesseret i?
Skole og afdeling
Årgang og antal elever
Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt
Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

