
  

Riikka (MAA,IB) 
Syksy 2016 

- itsearviointia 
- oppimispäiväkirja tai kurssityöt 
- tehtävälistat mahdollistavat yksilöllisen etenemisen ja tason valinnan 
- vastuu oppimisesta opiskelijalle 
- ekaluokkalaisten kanssa riittää haastetta oppimaan oppimisessa ja 

itseohjautuvuudessa 
- Miten voisi antaa jatkuvaa palautetta todellisesta osaamisesta? 
- Riikka on mukana arviointikoulutuksessa  ja muille sieltä materiaalia muille. 
- LUMA-leirikoulu kevät 2017. 

Syksy 2017 
- opiskelijoiden oman osaamisen tason tunnistamisen vahvistaminen 
- vielä paremmin kaikille osaamisen tasoille sopivaa tekemistä päättöpäivänä 
- abitti, sähköiset ohjelmistot 
- vertaisarviointi 
- yhteistyö kehittämisessä 
- kurssityöt 
- opiskelijan vastuu omasta oppimisesta, sinnikkyys, työnteon kulttuurin 

vahvistaminen 
- Dynaamisen tehtävälistan (sis. opiskelijan arvion osaamisestaan) kokeileminen 

Petri (MAA,FY,ATK) 
Syksy 2016 

- mukana Naseva hankkeessa 
            eli teknisille aloille enemmän naisia 
            yhteistyötä LUT:n kanssa. 

- elektroniikan kurssi yhteistyössä LUT:n kanssa 
- kokeillut itsearviontia  
- Vektorikurssilla Petri kokeilee kisällioppimismenetelmää 

 
- fysiikassa Petri tekee kokeellista työskentelyä, jotka kehittävät myös 

ryhmätyötaitoja. 
  

Sari (MAA,MAB) 
Syksy 2016 

- Kansainvälistä yhteistyötä CERN 
- LUT:n yhteistyö yliopiston matematiikan esittelykurssi 
- opiskelijalla on mahdollisuus edetä myös yksilöllisesti kursseilla (tehtävälistojen 

mukaisesti) 
- itsearviointia on joillakin kursseilla 
- testit ovat osana jatkuvaa itsearviointia (kaikki eivät vaikuta loppuarviointiin) 
- ohjataan mahdollisimman paljon itsenäiseen työskentelyyn ottamaan vastuunsa 

omasta opiskelusta ja kannustamalla tekemään tehtäviä kotona ja perehtymään jo 
ennalta uusiin asioihin 

Syksy 2017 
- peruspohja sama kuin edellisenä vuonna 
- sähköisten välineistöjen käyttö, kun asiat on ensin opiskeltu muuten (perustietojen 

tarpeen ja tärkeyden korostaminen ennen sähk.välineiden käyttöä!) 



- uutena mukaan kurssityöt arviointiin (30%, ja koe 70% painotus arvosanan 
annossa); työt tehdään ja palautetaan sähköisin välinein Googlen Classroomissa 

- oma materiaalipankki kullekin kurssille Edmodossa sekä oppikirjan 
kertaustehtävien ja harjoituskokeiden ratkaisujen jako kustantajan nettisivulla 
“työhuoneessa” itsenäistä käyttöä varten (nämä olleet kyllä jo useamman vuoden) 

- jo viime keväänä abitti-kokeita (B-osa), nyt kakkosilla aion pitää joka kurssissa 
ainakin B-osan abitilla 

- ykkösillä en ihan ekoilla kursseilla vielä pidä abitti-kokeita, vaan jonkin muun 
arvioitavan tietokoneosion 

Sirpa (GE,BI) 
Syksy 2016 

-  Erasmus+(Oppilaat tekevät töitä myös matkojen välissä, joita Sirpa ja Jyrki 
ohjaavat ( biologia,maantiede,englanti) 

- Sirpa on edelläkävijä abittikokeen pitäjänä. 
- Sirpa on perehtynyt uuteen OPS:n kirjan tekijänä eli tehnyt uuden OPSin mukaista 

oppikirjaa maantieteessä ja seurannut taustavaikuttajana biologiassa. 
- Sirpa on mukana Lumakeskus Saimaan ohjausryhmässä. 
- BMOL liiton puheenjohtaja vielä vuoden 
- kurssipalaute wilman avulla(sisältää itsearvioinnin) Jatkuvan näytön itsearviointi 

tuntityöskentelystä. 
 
 

Leila(KE,MAB) 
-  Keke (LUTin kanssa yhteistyö ja Kimpisen lukion,mukana 6 opiskelijaa) 
-  Leila kokeilee itsearviointia matematiikassa 
-   eriyttäminen lyhyessä matematiikassa 
-  kokeellinen työskentely kemiassa, työselostukset vaikuttavat arvosanaan 
-  testit tunneilla kemiassa ja matematiikassa 
-  esitelmiä, lehtiartikkeleita, kuvia, vastaava työselostus, kuin yliopistossa tehdään 
-  sähköinen koe kemiassa 2.jaksosta lähtien 
-  socrative-testi, sähköinen 
-  edmodossa kurssimateriaalin jako 
-  laskinohjelmaan perehtyminen 

 
 

Jussi(MAA,IB) 
syksy 2016 
- Vektorikurssilla kisällimenetelmän kokeileminen 
- Kokeillut itsearviointia muutamalla kurssilla ja aikoo käyttää myös jatkossa. 
- Ainakin yksi sähköinen koe viimeistään 4. jaksossa. 
- LUMA-ryhmän Lontoon matka keväällä 2017. 
Syksy 2017 

- Abitti ja muut sähköiset ohjelmistot (mm. Geogebra, TI nspire, Libre Office, 
Desmos) 

- Kurssityömalli käytössä lähes kaikilla kursseilla. Google Classroom + tarvittavat 
ohjelmistot. 

- Päättöpäivän erilaiset käytänteet kurssien vaatimusten mukaan. 
- Kynällä ja paperilla perustaidot, sen jälkeen sähköisiä välineitä käyttöön tarpeen 



mukaan. 
- Opiskelijan oman taitotason tunnistamisen tukeminen ja työnteon kulttuurin 

parantaminen (Tämä vielä kovasti työn alla). 
- LUMA-ryhmän Lontoon matka toukokuussa 2018. 
- Rauhaa ja rakkautta. 

Jonne(FY,ATK,MAB) 
Syksy 2016 

- luovaa ohjelmointia olisi tarjolla (sopisi myös teemaopinnoiksi) 
- fysiikassa on myös testejä tunneilla tarkoituksena, että oppisivat opiskelemaan 

jatkuvasti 
- reaaliaikainen oppimispäiväkirja (vapaaehtoinen) 
- abit ovat lähteneet  innolla mukaan tekemään reaaliaikaista oppimispäiväkirjaa 
- kokeellista työskentelyä fysiikassa 
- fysiikassa on liian isot ryhmät kokeelliseen työskentelyyn (laitteita ei riitä kaikille) 

Syksy 2017 
- yhteissuunnittelua opiskelijoiden kanssa 
- simuloinnit, matemaattiset ohjelmistot, Abitti, taulukkolaskenta 
- reaaliaikainen tehtävälista, reaaliaikainen oppimateriaali 
- uudet fysiikan demolaitteet kokeiluun 
- tehtävälista matikassa ja eriyttäminen tehtävien etenemisen suhteen 
- luovaa ajattelua  
- läsnäoloa ja vuorovaikutusta 
- rakkautta ja rauhaa  
-  

Petra (KE,IB kemia) 
Syksy 2016 

- Kokeelliset työt kemiakursseissa vaikuttavat kokonaisarvosanaa. 
-  Kokeellisia töitä tehdään kaikilla kemian kursseilla. 
-  Edmodossa on kurssimateriaalit (muistiinpanot, aiheeseen liittyviä videoita, 

linkkejä yms.) 
-  Tuntitestit ovat Edmodossa, nämä vaikuttavat myös arvosanaa. (jatkuva arviointi) 
-  Lähes kaikissa kursseissa on jokin erityinen tehtävä. (1. kurssi - kemiaan liittyvän 

valokuvan ottaminen ja lehtiartikkelin kommentointi, 2. kurssi - tutkielman 
tekeminen, 3. kurssi - laajemman työselostuksen tekeminen, 4. kurssi - esityksen 
pitäminen kurssin aiheesta). Nämä vaikuttavat myös kurssiarvosanaan. 

-  Yleensä kurssikokeen painoarvo on 50% kurssiarvosanasta. 
-  Petra on paikallisen MAOL:n kerhon pj. ja pyrkii järjestämään alan koulutusta 

opettajille (peruskoulu ja lukio). Teemme MAOLin puolesta yhteistyötä myös 
LUMA-keskus Saimaan kanssa. 

-  Yhteistyötä (vierailuja) tehdään LUT ja HY:n kanssa. 
-  KE14 on flipped learning -muotoinen kurssi. 
-  LUMA-leirikoulun ideointi ja kehitys 
-  Tarkoitus pitää lukuvuoden aikana ainakin yksi abittikoe (uuden OPSin kurssilla). 
-   Soveltavien kurssien kehittäminen 
-  Tämän mennessä kurssipalaute on kerätty paperisena (kaikki muut paitsi KE12). 

Mietinnässä on kurssipalautteen antaminen sähköisessä muodossa. 
-  KE12 kurssipalaute on kerätty wilman kautta 

Syksy 2017 
- abittikokeet KE1, KE2, KE3, KE4 ja KE5 kursseissa (näiden kurssien opiskelijat 



tulevat tekemään sähköinen yo-kokeen kemiassa) 
- Marvin Sketchin käyttöönotto 
- muutoin homma jatkuu kuten viime vuonna 
- ke14:n (kert.kurssin kurssipalaute oli tänä syksynä wilmassa) 
- osa kotitehtävistä (laskutehtävistä) palautetaan sähköisenä Edmodoon, opiskelijat 

oppivat näin käyttämään TI-Nspireä kemian laskujen ratkaisemiseen (uuden OPSin 
mukaiset kurssit) 

 
 

Eero(FY,MAB) 
Syksy 2016 

- Eero aloittaa pitämään abittikokeita 2.jaksosta alkaen fysiikan 1.luokan opiskelijoille 
- jatkuvaa näyttöä voi osoittaa tuntiaktiivisuudella ja kotitehtävillä 
- demonstraatioita ja mittauksia tietokoneella. 

 

Päivi (KE,MAB) 
Syksy 2017 

- opettelen abittikokeiden tai -testien pitämistä mahdollisimman monella kemian 
kurssilla; niitä varten harjoittelemme myös laskinohjelman ja Marvin sketch 
-ohjelmien käyttöä 

- kokoan Edmodoon oppimateriaalia, ohjeita, testejä yms. Opiskelijat palauttavat 
sinne sähköisesti tekemiään laskutehtäviä tai sähköisen kurssityön 

- päättöpäivänä ryhmätesti toisena osiona matematiikassa 
- KE1- kurssilla tehdään ryhmissä itse valitsemasta aiheesta elinkaarianalyysi; 

esitellään tuloksia päättöpäivän “konferenssissa” muille kurssilaisille 
- kurssisuunnitelmassa tehtävälista, joita opiskelijat voivat tehdä omaan tahtiinsa 

kurssin aikana. Vielä on hakusessa, miten se kannattaisi huomioida arvioinnissa.  
- tiimiryhmän  KE1- kurssille tavoittelen jotain projektioppimista biologian kanssa 

yhteistyössä; ilmoittauduin mukaan LUMA Keskus Suomen 
StarT-oppimisyhteisöön: toivottavasti sieltä tulee tukea ja ideoita tiimityöskentelyyn 

- Osallistun MOOC-kurssille: “Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri - 
arviointi ja itsearviointi tavoitteellisen oppimisen tukena”. Toivon sieltä näkemystä 
erilaisesta toimintakulttuurista ja tietoa siitä, kuinka se toteutetaan.  

- kemian abikursseilla opiskelijat opiskelivat kurssimateriaalia enimmäkseen omaan 
tahtiinsa yhteisöllisesti ryhmissä tai itsekseen omien toiveidensa mukaisesti.  

- Kehittämistavoite: yleisesti ottaen kurssini toteutuvat edelleen liian 
opettajakeskeisesti - yritän etsiä tapoja, toimintamalleja ja tehtävätyyppejä, joiden 
avulla voin tukea ja kehittää opiskelijoiden itsenäisyyttä oppijoina  

  

Pirkko(MAA,MAB) 
Syksy 2016 

- mukana LUPU:ssa 
- mentori 

Syksy 2017 
- matematiikan oppimisen ydin on mielestäni sitoutuminen, sinnikkyys,motivaatio ja 

            itseohjautuvuuden vahvistaminen. Tähän suuntaan haluan ohjata opiskejoita. 
 
  



- kurssin aikana pieniä formatiivisiä kokeita ja sähköisesti palautettavia kurssitöitä 
- abittikokeita ja paperikokeita . Olen koetilanteessa ohjannut laskinohjelmien 

käyttöä, koska kursseilla ei ole riittävästi aikaa 
      -     olen lisännyt kurssisuunnitelmiin  tehtävien lisäksi videot (Classroom)  
            Itsenäinen opiskelu on mahdollista. 
  

- olemme jakaneet kollegoiden kanssa kurssitöitä,kurssisuunnitelmia ja ym 
- olemme tehneet enemmän yhteistyötä 
- olen suorittanut Helsingin yliopiston GeoGebra verkkokurssin tänä syksynä. 

            Tästä kurssi oli itselleni hyödyllinen ja suosittelen, jos sitä vielä järjestetään. 

Riikka(Ge,Bi) 
Syksy 2017 

- sähköinen materiaali ja tehtävät Google Classroomissa 
- jatkuvaa arviointia: osa kurssiarvosanasta kasataan kurssin aikana tehtävien töiden 

avulla 
- tutkiva oppiminen: lähtökohtana ongelma/ilmiö (esim. kokeellisissa töissä), jota 

lähdetään ratkomaan ja samalla opitaan uutta 
- tarkoitus ottaa Abitti-kokeet käyttöön 2. jakson päättöviikolla 
- kokeellisuutta mahdollisuuksien mukaan kursseilla, työselostukset/raportit 

vaikuttavat arvosanaan 
- oppilaskeskeinen työskentely GE1-kurssilla: Amazing Race-virtuaalimatka 

maailman ympäri. Jokainen etappi ja sen tehtävät sidotaan johonkin paikkaan 
maapallolla. Mahdollistaa yksilöllisen etenemisen. 

- opiskelijat mukaan kurssien sisällön/työskentelytapojen suunnitteluun 
- itsearviointi 
- kehitettävää: yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa olisi hyvä olla 

enemmän 

 


