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Espoon LOPS syntyy yhdessä
Laaja osallisuuteen perustuva
prosessi
§ yhteinen ymmärrys,
§ tunne osaamisesta ja

onnistumisesta
§ eri näkökulmat, oppivan

yhteisön työtavat
§ lukioverkon vahvistaminen.

Työ jatkuu…
§ Lukiokohtainen työ 2020-

2021
§ Osaaminen, LOPS-tutorit,

kehittäjäverkosto
§ Käyttöönotto s. 2021 European

Commission iCapital
Awards 2020



Osallistujien ryhmäpalautteita LOPS-pajoista 31.8. ja 7.9. 2020

Mikä Espoon prosessissa on ollut
parasta?

”Olemme perehtyneet
LOPSiin paremmin kuin
ehkä ilman koulutusta,

mielenkiinto kasvanut. Ollut
etuoikeus saada osallistua.”

”Uusi LOPS tuli tutuksi.
Luottamus tulevaan ja omaan
pärjäämiseen & osaamiseen.”

”Kaikki sisällöt hyvin
mietittyjä ja on oltu
asian ytimessä koko
ajan. Asia on ollut
mielenkiintoista ja työ
on ollut mielekästä koko
ajan.”

”Iso kiitos kaikille.
Toivottavasti tämän
tyyppinen työskentely
jatkuu. Oli myös hyvä,
että koulutusala
laajasti edustettuna
(sekä opettajat,
rehtorit, viraston
väki). ”

”Espoon lukioiden välinen
yhteisöllisyys (tietoisuus

toisista lukioista)
vahvistunut, LOPS-prosessi

tuotu opettajien ja
koulujen tasolle (ei

pelkästään ylätason
juttu).”







Osallisuuden elementtejä
2019-2021

Yleisten osien pajat
12kpl

66 opettajaa 11 rehtoria 6 opiskelijaa
/ paja

Tutoropettajien
koulutukset

15 opettajaa

Pedagoginen
täydennyskoulutus

8 kertaa, 20 opettajaa

Oppiaineiden työstö,
laaja aineyhteistyöpaja

1
200 opettajaa, 15 tutoria

Laaja aineyhteistyöpaja
2

Tutoropettajan työ ja
lukiokohtaiset prosessit

jatkuvat
Kaupunkitasoinen

osaamisen kehittäminen
jatkuu

Oppimisen tuki, monipuolinen arviointi,
kieli- ja kulttuuritietoinen lukio

2019-
2020

2020-
2021



”Kiinnostuin uudelleen omasta työstä ja mietin
aktiivisemmin yksittäisten tuntien
pedagogiikkaa ja erilaisia oppijoita ja erilaisia
tapoja arvioida oppimista. Huomattiin myös,
että tarvitsemme toisiamme eli tiimityötä.”



”Erilaiset uudet metodit, joita voi hyödyntää.
Prosessissa mukana ollessa on saanut hyvän

kuvan koko asiakirjasta. Kollegiaalinen
jakaminen on ollut erittäin antoisaa. Toivotaan

lisää tämän tyyppistä toimintaa.”

Opetuspäällikkö Eeva-Kaisa
Ikonen

Perusopetus ja lukiokoulutus
eeva-kaisa.ikonen@espoo.fi

050 320 0607
Twitter: @ekIkone



4.1. Ohjaus





”Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa
aineen opiskelutaidoissa ja auttaa häntä

kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan.”

”Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä
lähiohjaajana” (4.1)



Kuvatkaa esimerkein
a. Miten opettaja voi kehittää opiskelijan opiskelutaitoja ja oppimaan

oppimisen taitoja osana omaa opetustaan?
b. Mitä lähiohjaan (ryhmänohjaajan) rooliin kuuluu?
c. Miten Espoo varmistaa, että jokainen lukion aloittava saa opiskelun

alkuvaiheessa riittävän osaamisen lukiossa opiskeluun?

Määritelmät:
-Opiskelutaidot
-Oppimaan oppimisen taidot

1. Kysymykset









Espoon aineosuudet











Opinto-ohjauksen opintojaksot







Kiitos!


