Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lukiouudistuksen
maakuntakiertue
Kuopion työpajan keskustelun teemoja

Tulevaisuuden osaamistarpeet
ja osaamisen vahvistaminen
Miten asiaa edistetään parhaiten ja millaisilla työkaluilla?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kansainvälisyys ja monipuolinen kielitaito
Perustaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen
Työnhakutaidot
Opetuksen kytkeminen konkretiaan
Ihmissuhde-, yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot
Tiedonhankintataidot, oleellisen tiedon seulominen
Valinnaisuuden lisääminen yleissivistystä murentamatta
Lukion tasa-arvoinen saatavuus
Itsearviointitaidot
Kriittinen ajattelu
Taito- ja taideaineet
Turhautumisen kestäminen
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Opiskelijalähtöisyys, yksilölliset
ja joustavat opintopolut
Miten asiaa edistetään parhaiten ja millaisilla työkaluilla?
•

Kokonaisvaltainen ohjaaminen
•
•
•

•
•
•
•
•

Itselle luontevien oppimistapojen löytäminen
Oppimisen taitojen kehittäminen
Henkilökohtaisten opintopolkujen suunnitteleminen

Erilaisten oppimisen tapojen (mm. tutkielmamahdollisuuden)
hyödyntäminen
Monipuoliset arviointimenetelmät ja helppokäyttöiset työkalut
itsearviointiin
Kurssin suorittaminen omaan tahtiin
Joustava siirtyminen jatko-opintoihin: opiskeljalle mahdollisuus osoittaa
osaamisensa laaja-alaisella tutkimustyöllä
Kurssien hyväksilukemisen mahdollisuuksien lisääminen

3

Lukioiden yhteistyö
korkeakoulujen ja työelämän kanssa
Miten asiaa edistetään parhaiten ja millaisilla työkaluilla?
• Räätälöity yhteistyömalli lukioiden ja korkeakoulujen välillä
• Aineenopettajille työkalu, jolla yhdistää korkeakoulujen opintosisältö
lukioiden opetussuunnitelmaan
• Opiskelijalähtöinen yhteistyön rakentaminen
• Suunnitellut vierailut yliopistossa
• Yhteistyön myötä ohjauksen painopisteen siirtäminen enemmän alkaville
vuosikursseille
• Yhteiset verkkokurssit
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Uudistuva toimintakulttuuri
Miten asiaa edistetään parhaiten ja millaisilla työkaluilla?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kohtuulliset ryhmäkoot opetuksessa ja opinto-ohjauksessa
Riittävä ja toimiva digitaalinen välineistö
Opiskelijan itsearvioinnin taitojen kehittäminen
Turvallisuuden tunteen lisääminen yhteisöllisyydellä ja ryhmän tuella
Opiskelumotivaation ylläpitäminen jatko-opintomahdollisuuksien
turvaamiseksi
Yhteistyökurssien palkkauksen tasapuolistaminen (esim. kokonaistyöajalla)
Työtapojen ja kurssikohtaisesti aiheiden yhdisteleminen
Opiskelijalähtöiset kontaktit esim. ystävyyskoulutoimintaa tehostamalla
Kurssiarvosanojen korvaaminen suoritusmerkinnällä?
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Monipuoliset oppimisympäristöt
Miten asiaa edistetään parhaiten ja millaisilla työkaluilla?
•
•
•

Koulun sisäisten ja ulkopuolisten sekä fyysisten ja virtuaalisten
ympäristöjen käytön vaihteleminen
Fyysisen ympäristön muunneltavat ja helposti siirrettävät kalusteet
Oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön monipuolistaminen
•

•
•
•
•
•

Ulkoisista yhteistyökumppaneista esimerkkinä elinkeinoelämä, järjestöt,
korkeakoulut, nuorisotoimi, vapaa-aikatoimi, ympäristötoimi, poliisi,
pelastuslaitos

Kattavampi kurssivalikoima etäopetuksella ja verkkokursseilla yhteistyössä
yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa
Riittävä resurssointi infraan, kalustoon sekä käyttökoulutukseen
Aikaa ja mahdollisuuksia sähköisten ympäristöjen haltuunottoon
Opiskelijoiden vapaa-ajan tilat, taukojumpat ja keskittymisharjoitukset
Kansainvälisyyden edistäminen hankkeilla, leirikouluilla ja ystävyyskouluilla

6

