
 

 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
 

 

  

 

 

Tule mukaan LUKILOKI-opintokokonaisuuteen!

Jyväskylän yliopiston järjestämä LUKILOKI: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen

opintokokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen, Opetushallituksen rahoittama

täydennyskoulutus. Syksyllä käynnistyvä LUKILOKI-koulutuskokonaisuus on suunnattu

varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen

opettajille. Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja

opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen

arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden

näkökulmista.

LUKILOKI rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn verkkoympäristössä. Lisäksi

koulutuskokonaisuuteen kuuluviin lähipäiviin on mahdollista osallistua seuraavilla paikkakunnilla:

Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja

Vaasa. Koulutukseen sisältyy kaikille yhteinen koulutusosio, eri koulutusasteiden opetuksen kehittämiseen

kohdistuvat osiot sekä vapaavalintaisia osioita. Koulutuskuvauksiin ja lähipäivien ajankohtiin voit tutustua

hankkeen nettisivuilla lukiloki.jyu.fi 

Hankkeen toimijoilla on vankka kokemus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta,

oppikirjatuotannosta ja alan tutkimuksesta. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo

Mäki Instituutin kanssa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen on avautunut, ilmoittaudu mukaan tästä. 

Seuraa LUKILOKIa Facebookissa

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tule mukaan LUKILOKI-opintokokonaisuuteen! 

Jyväskylän yliopiston järjestämä LUKILOKI: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen 

opintokokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen, Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulu-

tus. Syksyllä käynnistyvä LUKILOKI-koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi-

opetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.  

Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja 

opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja 

osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja mo-

nikielisyyden näkökulmista. 

 

LUKILOKI rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn verkkoympäristössä. 

Lisäksi koulutuskokonaisuuteen kuuluviin lähipäiviin on mahdollista osallistua seuraavilla paik-

kakunnilla: Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja 

Vaasa.  

Koulutukseen sisältyy kaikille yhteinen koulutusosio, eri koulutusasteiden opetuksen kehittämi-

seen kohdistuvat osiot sekä vapaavalintaisia osioita. Koulutuskuvauksiin ja lähipäivien ajankoh-

tiin voit tutustua hankkeen nettisivuilla lukiloki.jyu.fi. Koulutukseen ilmoittautuminen on nyt 

auki. Voit ilmoittautua mukaan osoitteessa lukiloki.jyu.fi/ilmoittautuminen. 

 

Hankkeen toimijoilla on vankka kokemus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta, oppikirja-

tuotannosta ja alan tutkimuksesta. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo 

Mäki Instituutin kanssa. 

Lisätietoja: assi.karppinen@nmi.fi tai tiia-liina.raittila@jyu.fi 


