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LUKIOLINJAN YHTEISET KEHITTÄMISKOHTEET 2018–2019
Ehdotukset sovittu: Lukiolinjan johtoryhmä 12.4.2018
1.

2.

3.
4.
5.

2 / 11

Oppimisen arviointi
● Miten tuetaan geneeristen taitojen kehittymistä koko lukion aikana? (6c)
● Koeviikon/arviointiviikon tulevaisuus?
● Miten arvioinnilla voitaisiin tukea opiskelijan oppimisstrategioiden kehittymistä ja kuormittavuustunteen hallintaa?
● Oppimista tukevat/haittaavat uskomukset
● Kuinka kannustetaan opiskelijoita?
● Kuinka opettajia tuetaan oppimisen arvioinnissa? Millaista koulutusta tarvitaan?
● Monipuolinen arviointi
● Oppimisen aikainen arviointi
Oppimisympäristöjen kehittäminen
● Kansainvälisyys oppimisympäristönä
● Korkeakoulu oppimisympäristönä
● Yrittäjyys (ESR-hanke tukee tätä tavoitetta)
● Hyvinvointia tukeva oppimisympäristö [lisätty 14.3.2017/TE)
o Liikkuva koulu -hanke
● Korkeakouluyhteistyö ja kurssit lukion ulkopuolella
o Kaikki opettajat tietoisia korkeakouluyhteistyöstä
o Keskitetty tarjotin opiskelijoille Wilmassa
o Korkeakoulukurssien tiiviimpi sitominen tuntikiertoon
o Ilmoittautuminen toukokuussa seuraavan lukuvuoden kursseille (hyvissä ajoin!)
● Digitalisaatio ja sähköinen oppiminen
o Verkkokurssit (Enemmän yhteistyötä aikuislukion kanssa, siellä valmiita kokonaisuuksia Uuden verkkokurssin luominen tyhjästä iso työ,
huomioitava normaali korvaus kurssista Kokonaan verkossa tehtävät kurssit vs. osa perinteisistä kursseista verkossa)
o Koulutusvienti
Osaamisen johtaminen
● Koulutus johtoryhmille, rehtoreille (tuta Aalto)
● Lukiolinjan yhteistyö ja osaamisen jakaminen
Espoon lukiokoulutuksen näkyvyyden lisääminen
● Metrossa ja asemilla tai kauppakeskuksissa mainos
Toimintakulttuuri
● hyvinvointi
● tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
● epäasiallinen käytös
● osallistaminen

27.4.2018

Lukion lukuvuosisuunnitelma

A. LUKION TOIMINTA-AJATUS
E nnakkoluuloton edelläkävijä
Y lpeä yhteishengestä
L uovasti lahjakas
EYL:n lukiossa on osaavia ja monipuolisesti aktiivisia opiskelijoita, innostunut henkilökunta, kehittämisosaamista ja kiitetty
ilmapiiri.
Lukiossa arvostetaan ja kannustetaan muita. Suvaitsevaiset, aktiiviset ja yhteistyötaitoiset nuoret saavat opiskella
kansainvälisessä ja innostuneessa ilmapiirissä. Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan kohtaamaan ja ratkaisemaan opiskelun haasteita.
Opettajien osaamisen kehittämistä tuetaan, henkilöstön jaksaminen, opettamisen ilo ja viihtyvyys ovat tärkeitä arvoja. Opettajat
ovat edelläkävijöitä uuden oppimisen kehittämisessä.
Arvokas ja aktiivinen EYL näkyy myönteisesti mediassa ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden olla ylpeitä opiskelustaan
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OSA 1

B. KEHITTÄMISKOHTEET JA NIIDEN ARVIOINTI
Lukuvuosi ja hyväksymispäivämäärä: 2018-2019 25.9.2018
KEHITTÄMISTAVOITE 1:
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN:
Opiskelijoiden hakeutuminen jatko-opintoihin
korkeakouluihin sekä alumnitoiminnan
kehittäminen.

KEHITTÄMISTAVOITE 2:
OPPIMISEN ARVIOINTI:
Positiivinen pedagogiikka

KEHITTÄMISTAVOITE 3:
TOIMINTAKULTTUURI:
Yhteinen hyvinvointi

1. KUVAUS NYKYTILASTA (Mihin haetaan
muutosta?)

1. KUVAUS NYKYTILASTA (Mihin haetaan
muutosta?)
Opettajat pyrkivät antamaan positiivista palautetta
aina, kun se vain on mahdollista.
Alisuoriutuvien opiskelijoiden positiivinen
kannustaminen pidetään tärkeänä motivaation
lisäämiseksi.

1. KUVAUS NYKYTILASTA (Mihin haetaan
muutosta?)
Tehtyjen kyselyiden perusteella opettajat ja
opiskelijat viihtyvät Espoon yhteislyseon lukiossa
hyvin. Suunnitelluilla toimenpiteillä pyrimme
pitämään yllä ja parantamaan entisestään
hyvinvointia lukiossamme.

Oppituntien ilmapiiri ei aina ole
oppimismyönteinen ja aktivisuuteen kannustava,
mikä ei mahdollista positiivista tuntiosaamisen
näyttöä ja arviointia.

Vaikka opiskelijat tutkitusti viihtyvät lukiossa
hyvin, se ei kaikkien kohdalla näy
opiskelumotivaatiossa.

2. KEHITTÄMISTAVOITE JA TOIMENPITEET
(Mitä tehdään? Kuka on vastuuhlö?)
Toimenpide: muutetaan urapäivä alumnipäiväksi.

2. KEHITTÄMISTAVOITE JA TOIMENPITEET
(Mitä tehdään? Kuka on vastuuhlö?)
Tavoite: Alisuoriutumisen vähentäminen

Tavoite: Pyritään saamaan myös ulkomailla

Toimenpide: Selkiytetään entisestään
tehtävänantoja ja eritasoisten suoritusten

2. KEHITTÄMISTAVOITE JA TOIMENPITEET
(Mitä tehdään? Kuka on vastuuhlö?)
Jatkamme ja kehitämme opettajakunnan
vapaaehtoisia tilaisuuksia, jotka sekä vahvistavat
yhteisöllisyyttä että antavat mahdollisuuden
ammatilliseen kehittymiseen.

Nykytila: Vierailuja: Meilahden kampuspäivä,
Hanken, nykykielten laitos, Tampereen
korkeakoulut, koe kampus -päivä. alumnitoiminta
jatkui lukuvuonna 2017-2018 hyvin.
Monipuolistetaan yhteydenottokanavia
alumneihin. Esim. sähköpostilista, facebookryhmä, “puskaradio”, WhatsApp-ryhmä.
Kehitetään alumnitoimintaa enemmän nykyisiä
abiturientteja aktivoivaksi.
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Opettajien työmäärä on lisääntynyt ja työnkuva
pirstaloituu.
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opiskelevat alumnit mukaan alumnipäivään ja
saada opiskelijat hakemaan jatko-opintoihin
korkeakouluihin
Toimenpiteet: Toteutetaan eri oppiaineissa
vierailuja korkeakouluihin. Kannustetaan
opiskelijoita suorittamaan kursseja
korkeakouluissa. Rekrytoidaan ja kannustetaan
alumneja osallistumaan matalammalla
kynnyksellä yhteistyöhön. Rohkaistaan myös
epätyypillisempiä opintopolkuja edenneet mukaan
alumnitoimintaan.
Vastuuhenkilöt: kaikki aineenopettajat ja opintoohjaajat

kriteerejä. Tarjotaan aktiivisemmin tukiopetusta.
Pidetään ryhmäkoot kohtuullisina.
Annetaan enemmän myönteistä palautetta niin
kasvotusten kuin Wilmankin välityksellä.
Lukutekniikan harjoittelu
Tavoite: Oppimismyönteisen ympäristön
vahvistaminen.
Toimenpiteet: Pyritään pitämään kiinni yhteisistä
säännöistä, jotta positiivinen ja tasavertainen
ilmapiiri säilyisi.
Tunnin tavoitteet ja kulku esitetään selkeästi sen
alussa. Kannustetaan uudenlaisiin
oppimistapahtumiin.
Vastuuhenkilöt: pedagoginen tiimi ja kaikki
opettajat

Opettajakunta tukee opiskelijoiden hyvinvointia
entistä aktiivisemmalla ohjaustyöllä ja varhaisella
reagoinnilla esille nouseviin ongelmiin. Uusitut
toimintaohjeet ovat opettaja- ja opiskelijakunnan
yhdessä suunnittelemat. Niillä pyritään
motivoimaan opiskelijoita ottamaan enemmän
vastuuta opinnoistaan.
Lukio antaa tutoreille ja opiskelijakunnalle
mahdollisuuden järjestää yhteisöllisyyttä
vahvistavaa toimintaa koulupäivien aikana.
Liikkuva koulu -hanke tukee opiskelijoiden
hyvinvointia ja jaksamista.
Vastuuhenkilöt: OIK ja KUP ohjaavat tutoreita ja
opiskelijakuntaa. Muista mainituista vastaa koko
opettajakunta.

OSA 2
Tämä osio hyväksytään lukion johtokunnassa toukokuussa.
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3. KEHITTÄMISTAVOITTEEN ARVIOINTI
Miten tavoite on toteutunut?

3. KEHITTÄMISTAVOITTEEN ARVIOINTI
Miten tavoite on toteutunut?

3. KEHITTÄMISTAVOITTEEN ARVIOINTI
Miten tavoite on toteutunut?

4.
LUKUVUODEN AIKANA TEHDYISTÄ ARVIOINNEISTA/KYSELYISTÄ NOUSSEET KESKEISIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET
(seuraavalle lukuvuodelle)

5.
MUUTA HUOMIOITAVAA KULUNEEN LUKUVUODEN ARVIOINNISSA
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C. LUKION TOIMINTA
1. Opetuksen yleinen järjestäminen Espoon yhteislyseon lukiossa
Espoon yhteislyseon lukiossa toteutetaan 5-jaksojärjestelmää.Kurssit arvioidaan jaksoittain, ja arviointi julkaistaan Wilmassa. Eri
oppiaineiden kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Lukion n. 340 opiskelijaa on jaettu 14 ryhmänohjausryhmään. Lukion aloitti lukuvuonna 2018-2019 125 opiskelijaa, joista 10
jalkapallolinjalla.
Espoon yhteislyseossa on kolme eri A-kieltä: englanti, (saksa) ja ruotsi. Saksaa, espanjaa ja ranskaa voi opiskella B3- ja B2-kielenä.
Katsomusaineista opetetaan evankelisluterilaista uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Muu uskonnon opetus järjestetään Espoossa keskitetysti
ns. yhteistarjottimella. S2-oppiaineen kaksi ensimmäistä kurssia järjestetään omassa lukiossa, muut kurssit ns. yhteistarjottimelta.
Espoon yhteislyseon lukiossa omana painotuksena on jalkapallolinja, johon valitaan 10 opiskelijaa hakemusten perusteella. Heillä on
mahdollisuus suorittaa 15 kurssia jalkapalloa lukioaikanaan. Linjalla on oma hakukoodi (0254-822).
Lukio tekee yhteistyötä tutustumiskäynnein ja harjoitteluopiskelun kautta ammatti- ja tiedekorkeakouluihin
Lukiossa toimii opiskelijakunta, joka valitaan kerran vuodessa, kalenterivuoden vaihteessa.
Lukiossa toteutetaan yrittäjyysopintojen kokonaisuutta.
Lukion opettajat suunnittelevat ja kehittävät lukio-opetusta tiimeissä. Tiimien vetäjät muodostavat johtoryhmän. Tiimit ovat Arviointitiimi,
Pedagoginen tiimi, Viestintätiimi ja Turva- ja tyhytiimi.

Toimintasuunnitelman mukaiset poikkeustyöpäivät:
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7.-17.8. Geo-olympialaiset Thaimaassa
15.8. 1.vsk ryhmäytyspäivä
24.-25.8. Vaelluskurssi
21.8-27.8. Shanghain leirikoulun Espoo-vierailu
31.8. Opettajien koulutusiltapäivä
1.9. Midnight Run -opettajat ja opiskelijat
5.9. Valokuvauspäivä
1.-8.10. Espanjan leirikoulun Espoo-vierailu
15.10.-19.10. syysloma
25.10. Koe kampus -päivä ja Jatkoon -päivä Tampereella
27.10. Espoon lukioiden opettajien koulutuslauantai
2.11. Alumnipäivä abeille
14.11. AMK-kampuspäivä
27.-28.11. Studia-messut abeille
15.11. Ahtisaari-päivä
5.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja syksyn lakkiaisjuhla
3. jaksossa YH 24h-yökoulu
21.12 Joulujuhla
4.-8.2. Cernin tiedeleiri
14.2. Penkinpainajaiset ja vanhojen tanssit vanhemmille
15.2. Vanhojen tanssit koululaisille
18.2.-22.2. talviloma
1.-2.3. Talviliikuntakurssi Messilässä
Maaliskuun alussa New Yorkin leirikoulu
Maaliskuussa Meilahden kampus
Huhtikuussa Espanjan leirikoulun Segovian vierailu
Huhtikuussa Opiskelijakunnan liikunnallinen päivä
3.-4.5. opettajien koulutuspäivät
Toukokuussa Shanghain leirikoulu Shanghaissa
Toukokuussa Tukholman leirikoulu
9.5. Eurooppa-päivä
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14.5. Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -päivä
1.6. Kevätjuhlapäivä

2. Lukion ohjaussuunnitelma liitteeksi

3. Opettajien täydennyskoulutuksen painopisteet ja osaamisen kehittämisen toteutussuunnitelma
Monipuolista arviointia tukevat uudet opetusmenetelmät, oppiainerajat ylittävä tiimiopettaminen ja työssä jaksaminen.

4. Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Jatketaan ja tehostetaan lajittelua.
Jatketaan ylimääräisen ruoan myyntiä opettajille.
Ohjeistetaan energiansäästöön: videotykkien ja dokumenttikameroiden sammutus välitunneiksi, lamppujen sammutus työpäivän
lopuksi ja ruokailun ajaksi, tietokoneiden sammutus viikonlopuksi
Mahdolliset siivoustalkoot
Vastuulliset hankinnat mahdollisuuksien mukaan
Tehostetaan palautuspullojen ja -tölkkien keräämistä.

5. Lukion ulkopuolinen toiminta
5.1 Malli-YK New Yorkissa.
5.2. Shanghain leirikoulu.
5.3. Ruotsin opiskelijoiden opintomatka Tukholmaan
5.5. Vaelluskurssi, talviliikuntakurssi
5.6. Espanjan leirikoulu Segoviaan yhdessä Kuninkaantien lukion kanssa
5.7. Historian opintomatka Turkuun
5.8. Kaikissa oppiaineissa käydään museoissa, teattereissa ja kulttuurilaitoksissa ja muissa opetukseen liittyvissä kohteissa
5.9. Fysiikan tiedeleiri Sveitsiin, Cerniin yhdessä kahden muun suomalaisen lukion kanssa
5. 10. Geo-olympialaiset Thaimaassa
Liikunnan tunneilla käytetään aktiivisesti Espoon ja pääkaupunkiseudun liikuntapaikkoja. Jalkapallolinjalaiset osallistuvat kilpailuihin myös Espoon
ulkopuolella.
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6. Yhteistyö kodin ja lukion välillä

Vanhempainiltoja pidetään neljä kertaa vuodessa. Syyskuussa lukion 1. vuosikurssin huoltajille, lokakuussa yhteinen kaikille huoltajille, marras- ja
huhtikuussa abiturienttien huoltajille. Huhtikuussa lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Päivämäärät löytyvät lukion kotisivujen kalenterista. Huoltajien
tapaamisia pidetään tarvittaessa.
Leirikouluihin liittyviä vanhempainiltoja järjestetään.
Lukiolla on yhteinen vanhempainyhdistys Eylkky Espoon yhteislyseon koulun kanssa.
Yhteisistä Wilma- viestinnän käytänteistä sovitaan säännöllisesti lukuvuoden aikana opettajainkokouksissa.

7. Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

7.1. Opinto-ohjauksen vierailut jatkokoulutuspaikkoihin ja esittelytilaisuuksiin
7.2. Espoon lukioilla on yhteinen kurssitarjotin sekä yhteistä opettajien koulutusta
7.3. Yhteistyö lähiyläkoulujen kanssa

8. Kansainvälinen toiminta
8.1. Shanghain leirikoulu. Shanghai on Espoon ystävyyskaupunki
8.2. Kummitoiminta Zimbabwen AIDS-orpojen koulun kanssa
8.3
8.4 Malli-YK New Yorkissa.
8.5 Kielten leirikoulut Ruotsiin
8.6. Espanjan leirikoulu Segoviaan yhdessä Kuninkaantien lukion kanssa
8.7. Fysiikan tiedeleiri Sveitsiin, Cerniin yhdessä kahden muun suomalaisen lukion kanssa
8.8.. Geo-olympialaiset Thaimaassa
8.9. Yhteistyö Tallinnan Science-lukion kanssa

9. Muu yhteistyö ulkopuolisten kanssa

9.1. Opinto-ohjauksen vierailut jatkokoulutuspaikkoihin ja esittelytilaisuuksiin.
9.2. Yhteistyö Veripalvelun kanssa
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10. Koulun muu toiminta

esim. nuorille tarjottu harraste- ja vapaa-ajan toiminta

11. Lukuvuosisuunnitelman liitteiden päivitykset

Liite 1: Lukion Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelma. Päivitetään (lisää päivämäärä ) .2018 mennessä.
Liite 2: Kehittämiskohteiden toteuttamissuunnitelmat. Päivitetään (lisää päivämäärä ) .2018 mennessä.
Liite 3: Lukion ohjaussuunnitelma. Päivitetään (lisää päivämäärä ).2018 mennessä.
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