LUKION
OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET
PÄHKINÄNKUORESSA

Tervetuloa tutustumaan uusiin lukion
opetussuunnitelman perusteisiin!
Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat elokuussa
2021. Ne laaditaan Opetushallituksen marraskuussa 2019
julkaisemien lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.
UUDISTUKSEN TAVOITTEITA
Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Laaja-alainen osaaminen

Oppiainerajat ylittävät opinnot

Yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri
Valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään
Vahvat kansainvälistymisvalmiudet

Lukion hyvä arki

Sujuvampi siirtyminen korkea-asteelle

Hyvä yleissivistys

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

OLENNAISIMMAT MUUTOKSET:
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet
muodostavat oppiaineiden yhteiset
tavoitteet.
Valtakunnalliset opinnot jäsennetään
moduuleiksi, jotka toimivat
raaka-aineina paikallisesti
luotaville opintojaksoille.
Opintopisteinä määriteltävät
opintojaksot voivat olla eri laajuisia
ja eri oppiaineiden yhteisiä.
Nuorten lukiokoulutuksessa
opiskellaan vähintään 150 opintopistettä
nykyisen 75 kurssin sijaan.

Opinnot arvioidaan opintojaksoittain.
Opiskelijoille tarjotaan entistä
kattavampaa ja pitkäkestoisempaa
opinto-ohjausta sekä erityistä tukea
sitä tarvitseville.
Yhteydet ympäröivään maailmaan,
etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyyssekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö,
painottuvat entistä enemmän.

Ihmisenä kasvua
ja sydämen sivistystä
PYRKIMYKSENÄ TOTUUS, HYVYYS JA KAUNEUS

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

MYÖTÄTUNTO

SINNIKKYYS

VASTUULLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

UTELIAISUUS

Lukiokoulutus vahvistaa laaja-alaista osaamista.
Tavoitteena on hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet
muodostavat oppiaineiden yhteiset
tavoitteet
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Laaja-alainen osaaminen sisältää elämänhallinnan
ja vastuullisen vaikuttamisen taitoja. Laaja-alaista osaamista
kehitetään lukion kaikkien opintojaksojen aikana.

Lukiosta eväät hyvään elämään
KOTI JA HARRASTUKSET

YSTÄVÄT JA VAPAA-AIKA

JÄRJESTÖT JA
VAPAAEHTOISTYÖ

KUNTA JA
ELINYMPÄRISTÖ

ELÄMÄNMAKUINEN ARKI LUKIOVUOSINA

KANSAINVÄLISYYS

TYÖELÄMÄ

KORKEAKOULUT

Lukion yhteisöllinen toimintakulttuuri ja yhteydet ympäröivään
maailmaan antavat monipuoliset valmiudet rakentaa hyvää elämää.

Opintojaksojen raaka-aineena
moduulit

OPINTOJAKSO X

OPINTOJAKSO Y

OPINTOJAKSO Z

OPPIAINE 1

OPPIAINE 2

OPPIAINE 3

Lukiossa opiskellaan opintojaksoittain kurssien sijaan.
Opintojaksot rakennetaan Lops-perusteissa kuvatuista moduuleista.
Yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja.
Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Monen oppiaineen yhteisessä
opintojaksossa annetaan jokaisesta aineesta oma arvosana.

1 op

2 op

3 op

valinnainen

pakollinen

Ohjaus ja erityisopetus
lukiolaisen tukena

Ohjaus tukee
hyvinvointia,
kasvua ja
kehitystä

Ohjaus edistää
sukupuolten
tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta

Opettaja
ohjaa oman
oppiaineensa
opiskelussa ja
auttaa oppimisen
taidoissa

Opiskelija saa
ohjausta ja tukea
jatko-opintoihin
ja työelämään
siirtymisessä myös
valmistumisen
jälkeen

Opiskelija saa
erityisopetusta
ja muuta tukea
oppimis
vaikeuksiinsa

Opinto-ohjaaja
auttaa tulevaisuuden
suunnittelussa
ja siihen
valmistautumisessa

Lukiopolkua
kuljetaan yhdessä!

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden
kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi
ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja,
taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena
on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen
ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.
Lukiolaki 714/2018, 2 § (Lukiokoulutuksen tarkoitus)

Lisätietoa ja tukea paikalliseen Lops-työhön Opetushallituksesta: oph.fi/lukiokoulutus

Tehdään tästä yhdessä hyvä juttu!

