
IB 1 ja IB 2 VANHEMPAINILTA



MILTÄ NYT NÄYTTÄÄ?

IB 1 opiskelijoiden näkökulmasta

IB 2 opiskelijoiden näkökulmasta



2-VUOTINEN OHJELMA

Kalenterit löytyvät Managebacista

• IB-sanasto

• Loppukokeiden aikataulu Managebacissa

• koulun arvioimien töiden merkitys

• Academic honesty myös loppukokeissa (some)

• Loppukoemaksut 500-600 euroa marras-
joulukuussa

• Onko IB 2 vanhemmilla antaa vinkkejä itsenäisesti 
tehtävien töiden suhteen?

https://kuopion.managebac.com/
http://IB-sanasto.doc


PEDAGOGIIKKA

• Learner profile antaa tavoitteet

• Käsitteellistä ajattelua treenataan

• Academic honesty ehdoton

• ATL

• Millainen on internationally minded ihminen? 

IB LEARNER PROFILE.docx
approaches-to-teaching-learning-dp-en.pdf


ARVIOINTI

• Onko kotona huomattu, että nuori arvioisi 
omaa suoritustaan?

• koulun arviointikäytänteet

• learner profile

• luokalle jäänti, ehdot

• General Regulations
:http://www.kuopionlyseo.fi/

file:///I:/IB LEARNER PROFILE.docx
UUSINNAT.docx
http://www.kuopionlyseo.fi/


TOK

• Onko kotona ollut puhetta TOK:sta?

• Opiskelijat oivaltavat TOK:n arvon viimeistään 
korkeakouluopinnoissa.



CAS

• Miltä CAS:n tekeminen näyttää kotoa käsin?

• Mitä CAS:ssä arvioidaan?

• esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä CAS-
projekteista Lyseossa?

• Mitä hyötyä CAS:sta on opiskelijalle?

https://kuopion.managebac.com/


EXTENDED ESSAY (EE)

• Opas löytyy www.kuopionlyseo.fi/IB
dokumentit

• Työn etenemisen seuraaminen tapahtuu 
Managebacin kautta

• määritelty 50 tunnin työksi, aikaa 10 kk

• opettajien vinkkejä IB 1:lle?

• IB 2 vanhempien huomioita/vinkkejä?

• saattaa olla merkitystä jatkoon haettaessa

http://www.kuopionlyseo.fi/IB
https://kuopion.managebac.com/


JATKO-OPINNOT

• IB-tutkinto rinnastetaan suomalaiseen 
ylioppilastutkintoon - tästä kannattaa pitää 
kiinni

• haku keväällä, vaikka lopulliset tulokset vasta 
heinäkuun alussa

• kiintiöt eivät yliopistojen mukaan lähivuosina 
muuta tilannetta entisestä



Hakuajat

• Taiteyliopiston ja vieraskielinen (englanti) 
korkeakoulutus 9.1.-23.1.2019

• Haku toiselle asteelle (yo-pohjaiset toisen 
asteen ammattiopinnot) 19.2.-12.3.2019

• Yliopistot ja AMK:t (suomi, ruotsi) 20.3.-
3.4.2019

• Työmarkkinatuen vuoksi tärkeää hakea ainakin 
kahteen paikkaan.

• www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/


Välivuosi?

• Ulkomaille töihin

• Kansanopistot

• Töissä

• Iltalukio + töissä

• Avoin yliopisto



• 2020 osa valitaan yo-todistuksella, osa 
pääsykokeilla

• BREXITISTÄ eivät tiedä brititkään vielä mitään, 
mutta päätökset eivät Euroopassa tule yleensä 
voimaan takautuvasti

• Abi-päivä oli marraskuussa, henkilökohtaisia 
keskusteluja käyty


