
IB 1 ja IB 2 VANHEMPAINILTA



2-VUOTINEN OHJELMA

Kolme pitkää ainetta (HL), kolme lyhyttä (SL), EE, 
TOK ja CAS

Kalenterit löytyvät Managebacista

• Loppukokeiden aikataulu Managebacissa ja 
netissä

• koulun arvioimien töiden merkitys (20-40 %)

• Academic honesty myös loppukokeissa (some)

• Loppukoemaksut 500-600 euroa IB 2 vuoden 
marras-joulukuussa

https://kuopion.managebac.com/


PEDAGOGIIKKA

• Learner profile antaa tavoitteet

• Käsitteellistä ajattelua treenataan

• Academic honesty ehdoton (kirjoitettavat 
työt, CAS)

• Miten IB:ssä opiskellaan? Kerrataan asiat 
päivittäin. Pitää osata asiat hyvin tarkasti ja 
esittää osaamisensa teknisesti juuri tietyllä 
tavalla. Pitää osata analysoida käsitteellisellä 
tasolla.

IB LEARNER PROFILE.docx


ARVIOINTI

• koulun arviointikäytänteet: kaksi kertaa 
vuodessa todistus, IB 2:lla mock tammikuussa, 
PG, koulun päättötodistus, IB-diplomi

• luokalle jäänti, ehdot

• Jos pistemäärä alle 24 nyt jouluna, niin viesti 
tuli IB 1 huoltajille

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

• 2020 syksyllä IBO-tunti aiheesta

UUSINNAT.docx
http://www.kuopionlyseo.fi/


TOK

• Esseitä kirjoitetaan, essee ja suullinen esitys 
loppuarvioinnissa

• Opiskelijat oivaltavat TOK:n arvon viimeistään 
korkeakouluopinnoissa.



CAS

• CAS –suoritus kestää 18 kuukautta. Osa IB 1 
opiskelijoista aloitti vasta joulukuun alussa 2020, 
joten he tekevät CASsia vielä toukokuun loppuun 
2022 saakka.

• Miltä CAS:n tekeminen näyttää kotoa käsin?
• Mitä CAS:ssä arvioidaan?
• esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä CAS-

projekteista Lyseossa?
• Mitä hyötyä CAS:sta on opiskelijalle? 

• Reflektoinnit yleisiä jatko-opinnoissa

https://kuopion.managebac.com/


EXTENDED ESSAY (EE)

• Opas löytyy www.kuopionlyseo.fi/IB
dokumentit; info 11.1.2021

• Työn etenemisen seuraaminen tapahtuu 
Managebacin kautta

• määritelty n. 40- 50 tunnin työksi, aikaa 10 kk

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, 5.7.

• Kaksi hakuaikaa: tammikuussa ja maalis-
huhtikuussa

• Jos haluaa varmistaa pääsynsä opiskelemaan, niin 
pitää mennä abikeväänä pääsykokeisiin eikä 
hakea vain diplomilla. Koulu neuvoo aina 
menemään pääsykokeisiin.



• Selvennyksen vuoksi seuraavaa:

• - koulu ei hae jatko-opintoihin

• - vain opiskelija itse tekee hakemuksen 
opintopolussa ja painaa ”lähetä” –painiketta

• - koulu auttaa hakemuksen tekemisessä



Hakuajat

• Taideyliopisto ja vieraskielinen (englanti) 
korkeakoulutus 7.1.-20.1.2021

• Haku toiselle asteelle (yo-pohjaiset toisen 
asteen ammattiopinnot) 23.2.-23.3.2021

• Yliopistot ja AMK:t (suomi, ruotsi) 17.3.-
31.3.2021

• Työmarkkinatuen vuoksi tärkeää hakea ainakin 
kahteen paikkaan.

• www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/


Välivuosi?

• Ulkomaille töihin

• Kansanopistot

• Töissä

• Iltalukio + töissä

• Avoin yliopisto



• 2021 osa valitaan yo-todistuksella, osa 
pääsykokeilla

• BREXITI näyttää tarkoittavan sitä, että opiskelu 
Britanniassa tulee hyvin kalliiksi

• Abi-päivä oli marraskuussa, henkilökohtaisia 
keskusteluja käyty; IB 2 saa infoa lukion 
jälkeisistä asioista neljännessä jaksossa

• N. 50 alaesittelyä vuosittain yhdessä 
Kallaveden kanssa



MITÄ MUUTA KESKUSTELTAVAA?

• Kannattaa todeta kotona todellinen tilanne 
nuoren kanssa. Osa IB 2 opiskelijoista ei 
saanut arvosanaa syksyltä kaikissa aineissa. 
Kevään loppukokeet eivät ole helppo suoritus. 
Uusinta marraskuussa lähes kaikissa aineissa 
mahdollinen. 

• Penkkarit ja vanhojenpäivä siirretty 
myöhempään ajankohtaan.


