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IB DP huoltajan
näkökulmasta

IB DP 
from the 

guardian’s 
point of view

Diplomaopintojen alkutaipaleella
• Opiskelijat ovat totutelleet alkusyksyn ajan diplomaopintoihin ja 

monelle on mieluista päästä syventymään valitsemiinsa
oppiaineisiin.

• Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, päämäärätietoisuutta ja hyvää
ajankäytön suunnittelua.

• Diplomaopintojen aikana opiskelijat osallistuvat myös erilaisiin
lukioperinteisiin, kuten vanhojen tansseihin.

At the beginning of diploma studies
• During the fall, students are accustomed to IB diploma studies and 

they can focus their studies on six subjects.

• Studying requires perseverance, purposefulness and good time 
management. 

• During diploma studies, students also participate in various high 
school traditions, such as vanhojen tanssit.
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Tulevaisuuden suunnitelmat
• Diplomaopinnot valmistavat opiskelijoita hyvin

korkeakouluopintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmia pohditaan
diplomaopintojen aikana.

• Tutustumme eri aloihin ja jatko-opintovaihtoehtoihin Suomessa ja 
ulkomailla.

• Ulkomaan hakuproseseihin valmistautuminen aloitetaan jo keväällä
2022. Hakuajat alkavat jo IB2 opiskeluvuoden syksyllä.

Plans for the future
• Diploma studies prepare students well for university studies and 

future plans are considered during them.

• Students become familiar with different further study options in 
Finland and abroad. 

• If the student wants to apply to study abroad, preparations for 
further education application process begins in spring 2022.
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Conditions of Promotion

From IB1 to IB2

The student has to meet following requirements in order to be 
transferred from IB1 to IB2.

1. All the DP work assigned by the school for IB1 must be 
completed.

2. In SL and HL subjects the lowest accepted grade is 2.

3. The sum of all six IB Diploma subjects' grades is at least 24



Opiskelijan hyvinvointi
Student welfare

• Motivaatio

• Oppimistaidot

• Sosiaaliset suhteet

• Motivation

• Learning Skills

• Social interaction





Miten tukea 
nuorta 

opintojen 
aikana?

Parental 
support

Pidetään huolta
• Terveelliset elämäntavat

• Kysy ja kiinnostu!

• Mahdollisuus opiskelurauhaan /-tilaan

• Rutiinit vievät eteenpäin

Take care
• Enforce healthy habits

• Show interest

• Designate a space

• Stick to a routine



Opiskelijan hyvinvointi
Student welfare

Tukiverkko:

Aineenopettaja, ryhmänohjaaja, opinto-
ohjaaja, terveydenhoitaja, 
erityisopettaja, diakoni, psykologi, 
kuraattori, tutorit

Student support network:

Subject teacher, group teacher, guidance 
counsellor, nurse, special need teacher, 
deacon, psychologist, social worker, tutors



Tukikohta, A2

Opinto-ohjaajat

Study Guidance Counsellors

Kuraattori

School Counsellor

Terveydenhoitajat

School Nurses

Psykologi

Psychologist

Missä tahansa asiassa, tervetuloa.

Warmly welcome.



Kiitos!
Thank you!


