
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 510 euroa IB 2 vuoden marras-
joulukuussa

 Kaikki on pitänyt olla kunnossa, jotta opiskelija on 
rekisteröity loppukokeisiin

https://kuopion.managebac.com/


MITÄ MUUTA OPITAAN?

 Learner profile

 Academic honesty ehdoton (kirjoitettavat työt, 

CAS)

IB LEARNER PROFILE.docx


ARVIOINTI

 koulun arviointikäytänteet: kaksi kertaa vuodessa 

todistus, IB 2:lla mock tammikuussa, PG maaliskuussa 

ja myös viimeinen jaksotodistus, koulun 

päättötodistus kesäkuussa, IB-diplomi elokuussa 

(tieto arvosanoista kuitenkin jo heinäkuun alussa)

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

 Yleismmät syyt reputtaa: HL-aineissa ei täyty 

pistemäärä tai CAS ei ole hyväksytysti suoritettu.

http://www.kuopionlyseo.fi/


TOK

 Esseitä kirjoitetaan, essee ja exhibition

loppuarvioinnissa

 Opiskelijat oivaltavat TOK:n arvon viimeistään 

korkeakouluopinnoissa.



CAS

 CAS –suoritus kestää 18 kuukautta. 

 Miltä CAS:n tilanne näyttää IB2 osalta tällä hetkellä?

 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)

 Ei vaikutusta haettaessa suomalaisiin 

korkeakouluihin, mutta antaa paljon 

opiskeluvalmiuksia jatko-opintoja varten.



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 maaliskuussa

 Jos haluaa varmistaa pääsynsä opiskelemaan, niin 

pitää mennä abikeväänä pääsykokeisiin eikä hakea 

vain diplomilla. Koulu neuvoo aina menemään 

pääsykokeisiin abi-keväänä.



 Selvennyksen vuoksi:

 - koulu ei hae jatko-opintoihin

 - ainoastaan opiskelija itse tekee hakemuksen 

opintopolussa ja painaa ”lähetä” –painiketta

 - koulu auttaa hakemuksen tekemisessä

 7.2.2023 pidetään IB2 opiskelijoille yhteinen info 

hakemisesta ja lukion jälkeisestä ajasta yleensä

 Kolmen vuoden aikana on jokaisen kanssa 

keskusteltu yksilöllisesti jatko-opintoja koskevista 

ajatuksista.



 Keväästä 2022 lähtien IB-opiskelija voi hakea AMK-

opintoihin vaikka hän reputtaisi IB-tutkinnon. Hänellä 

pitää olla kuitenkin lukion päättötodistus eli 

suoritettuna kuusi ainetta ja niistä arvosanat IB-

loppukokeista sekä CAS, EE ja TOK.

 Lyseossa on järjestetty vuosittain kymmeniä 

alaesittelyjä, joissa opiskelijat ovat voineet saada 

tietoa ja kokemuksia eri alojen opiskelijoilta.



Hakuajat

 Taideyliopisto ja vieraskielinen (englanti) 

korkeakoulutus 4.1.-18.1.2023

 Haku toiselle asteelle (yo-pohjaiset toisen asteen 

ammattiopinnot) 21.2.-21.3.2023

 Yliopistot ja AMK:t (suomi, ruotsi) 15.3.-30.3.2023

 Työmarkkinatuen vuoksi tärkeää hakea ainakin 

kahteen paikkaan.

 www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/


Loppukevät

 Abi-päivä oli marraskuussa Itä-Suomen yliopistolla. 
Henkilökohtaisia keskusteluja tulevaisuuden 
suunnitelmista käyty koko lukion ajan. IB 2 saa infoa 
lukion jälkeisistä asioista neljännessä jaksossa sekä 
kollektiivisesti että kunkin tarpeen mukaan yksilöllisesti.

 IB2 viimeinen koulupäivä on 27.3.2023. 

 Osalle lukuloma on pelkkää loppukokeisiin 
valmistautumista, osa tekee vielä puuttuvia CAS-

kuukausia.

 Lakkiaiset lauantaina 3.6.2023 klo 10.00.



Välivuosi?

 Ulkomaille töihin

 Kansanopistot järjestävät valmennusta monille 
aloille

 Töissä

 Töissä + valmennuskurssilla

 Iltalukio + töissä

 Avoin yliopisto

 Ehkä huonoin vaihtoehto on koettaa uusia 
hyväksyttyjä IB-kokeita varsinkin, jos pisteitä puuttuisi 
enempi kuin yksi.


