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1. Johdanto 

Laitilan lukion TVT -strategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Strategia tähtää vuoteen 2020 ja sen 

tarkoituksena on ohjata opetusta, kehittämistä, johtamista ja toimintakulttuuria. 

Strategiassa määritellään myös suunnitelma toimenpiteistä, joiden myötä kaupungin 

oppilaitoksissa pystytään ottamaan käyttöön erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja 

ajanmukaisesti teknologiaa hyödyntäen. 

2. Visio 

Kaikille lukiolaisille tarjotaan mahdollisuudet käyttää ja hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa monipuolisesti oppimisessa. Opiskelijat saavat valmiudet tieto- ja 

viestintätekniikan käyttämiseen monipuolisesti omiin tarpeisiinsa. 

3. Nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet 

Lukiokoulutuksessa käytetään tällä hetkellä tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen ja 

vuorovaikutuksen apuvälineenä (lähes) jokaisella kurssilla sekä opetellaan toimimaan 

digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. 

Tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle hyvä pohja käyttää tietoteknologiaa elämässä, 

jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä opetella sähköisissä ylioppilaskokeissa vaadittavat 

tiedon arvioinnin, käsittelyn ja tulkinnan taidot sekä vaadittavat tekniset taidot. 

Lukiossa on tällä hetkellä mahdollista käyttää Pedanet -oppimisalustaa.  Tietotekniikan 

kehittyessä seurataan eri sovellusten mahdollisuuksia ja mahdollista hyödyntämistä lukio-

opiskelussa. Myös sähköiset ylioppilaskirjoitukset ohjaavat ohjelmiston käyttöä. Lukiossa 

opiskelija harjautuu käyttämään sekä sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia ohjelmistoja että 

rinnakkaisia vastaavia ohjelmia (esim. Libre Office ja MS Office). 

Uudessa lukion opetussuunnitelmassa on ohjeistettu opiskelijoiden omien laitteiden 

hyödyntämiseen opiskelussa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on tarkoitus tehdä syksystä 

2016 lähtien (pääsääntöisesti) opiskelijoiden omilla laitteilla. Jotta opiskelijalla on riittävästi 

mahdollisuuksia harjoitella sähköisessä yo-tutkinnossa käytettäviä ohjelmia, ne tulisi olla 

asennettuina sekä opiskelijoiden omilla laitteilla että koulun laitteilla. Opiskelijat hankkivat 

oman laitteensa ohjelmat omalla kustannuksellaan. 

Laitekanta 31.12.2015 

Lukiossa on atk-luokka koneineen (25 kpl) opiskelijoiden vapaassa käytössä koulupäivän 

aikana. Jokaisessa luokassa on dokumenttikamera ja datatykki. Yhdessä luokassa on 

älytaulu ja toisessa Apple -tv. Lisäksi opettajainhuoneessa ja jokaisessa luokassa on 



tietokone tai kannettava. Opettajilla on mahdollisuus omaan kannettavaan 

tietokoneeseen. Lukiolle rakennettiin kesän 2015 aikana kattava langaton verkko.  

Kehittämisen painopisteet 

Lukion opetuksen kehittämiskohteet kohdistuvat uuteen opetussuunnitelmaan ja 

sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Sähköisten oppimateriaalien käyttöä lisätään oppikirjojen 

rinnalla ja mahdollisuuksien lisääntyessä siirrytään (ainakin osittain) digitaalisiin 

oppikirjoihin. Opettajien koulutusta tarjotaan säännöllisesti ohjelmistojen ja laitteiden 

kehittyessä, jotta opettajien taitotaso pysyisi ajan tasalla. Haasteena on, että opettajien 

osaaminen kehittyy siten, että heillä on edellytykset kunkin aineen tunneilla valmentaa 

opiskelijoita yo-kokeen edellyttämiin TVT -taitoihin. Opettajien tulee myös saada riittävästi 

tietoa ja koulutusta sähköisen yo-koetilanteen valvontaan ja kokeiden sähköiseen 

arviointiin. 

4. Tavoitteet 

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia 

opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation 

hankitaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat 

vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden 

ja materiaalien hankinnasta. 

Ylioppilaskoeympäristön tekninen toteutus tulee olla valmis syksyllä 2016.  

5. Toimenpiteet 

Opettajien tietoteknisiä valmiuksia varmistetaan kevään 2016 siten, että opettajat 

hallitsevat tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, internetin, sähköpostin ja 

luokan laitteiston peruskäytön.  

Syksyllä 2016 perehdytään digitaalisten oppimateriaalien opetuskäyttöön ja 

hyödyntämiseen mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi syksyllä 2016 annetaan 

esimerkkejä ja vinkkejä Pedanet -oppimisalustan hyödyntäminen opetuskäyttöön. 

Kevään 2017 aikana jokainen opettaja järjestää ainakin yhden kokeen (tai sen osion) 

sähköisesti Abitti -järjestelmän avulla. 

Tekninen laitteisto pidetään asianmukaisessa kunnossa ja seurataan sekä hyödynnetään  

alan kehitystä mahdollisuuksien mukaisesti. Tähän varataan kaupungin talousarviossa joka 

vuosi määräraha. 

6. Seuranta ja arviointi 

Strategiaa päivitetään viimeistään keväällä 2018.     

 


