
Helsingin luonnontiedelukion työelämätoimintasuunnitelma

Helsingin luonnontiedelukion tavoitteena on opiskelijoiden työelämätaitojen sekä
työelämäyhteistyön lisääminen. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille laajempaa ymmärrystä
tulevaisuuden työelämän vaatimuksista sekä konkreettista osaamista ja apua työelämään
valmistautumisessa. Kannustamme myös opettajia aktiivisesti lisäämään yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa sekä kehitämme erilaisia toimintatapoja vahvistamaan työelämälähtöistä
ajattelua lukio-opetuksessa.

Tulevaisuuden työelämä vaatii monialaisia osaajia. Lukion tavoitteena on tarjota
yleissivistävää koulutusta, joka mahdollistaa toimimisen laajasti erilaisissa ammattikunnissa.
Tavoitteenamme on osoittaa geneeristen, esimerkiksi eri kielten ja yleissivistävien aineiden
tärkeyttä tulevaisuuden toivealasta riippumatta.

Työelämälähtöisyys eri oppiaineissa

Kaikkien oppiaineiden jollakin pakollisella kurssilla perehdytetään oman aineen jatko-opinto-
ja työllistymismahdollisuuksiin aiheeseen sopivalla kurssilla. Aineissa perehdytään myöskin
siihen, mitä hyötyä oppiaineesta on työnsaannissa ja työelämässä ja laajemminkin
elämässä.

Englannissa tehdään pakollisella kurssilla englanninkielinen cv sekä pohditaan työelämään
liittyviä teemoja. Englannin merkitys kansainvälisenä työkielenä on suuri ja tämän
korostaminen opiskelijoille valmentaa heitä tulevaisuuden työelämään.

Ruotsissa on vierailijoita kertomassa opiskelusta ruotsiksi tai ruotsin käyttämisestä
työelämässä mm. Svenska nu:n, Språkambassadörerna ja entisten opiskelijoiden toimesta.
Tavoitteena on kannustaa ruotsin käyttämiseen ja avata ymmärrystä ruotsin taidon tarjoamiin
mahdollisuuksiin.

Saksassa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin projekteihin, joissa voi
käyttää saksan kieltä. Tavoitteena on rohkaistua käyttämään saksaa, jotta sitä voisi käyttää
työelämässä. Saksan kielen osaaminen on iso etu Suomen työmarkkinoilla. Saksa on
Suomen tärkein vientimaa.

Kemiassa ja fysiikassa jatketaan yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa:
asiantuntijaluentoja, opintokäyntejä ja laboratoriotyöskentelyä tiedekasvatuksen
laboratorioissa.

Psykologiassa tehdään vuosittain yhteistyötä eri tahojen kanssa: Nuorten kriisipiste, SPR:n
turvatalo sekä Tunne ry.

Maantieteessä jatketaan sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa. Yhteistyön puitteissa
toteutetaan esimerkiksi asiantuntijaluentoja.

Muut työelämävalmiuksia tukevat tapahtumat ja toiminnot



Kaikille lukiolaisille järjestetään jatkokoulutusaamupäivä syksyllä ja ammattien aamupäivä
keväällä. Jatkokoulutusaamupäivässä eri alojen opiskelijat kertovat omista opinnoistaan
opiskelijoille, jotka valitsevat haluamansa esittelyn. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää
kysymyksiä. Jokainen osallistuu kahteen eri esittelyyn.

Kakkosilla toteutetaan uravarjostuspäivä keväällä. Opiskelijat menevät päiväksi
valitsemalleen työpaikalle seuraamaan työntekoa ja perehtymään alaan.

CV-paja järjestetään kaikille halukkaille keväisin. Opiskelijoille annetaan linkkejä
kesätyöpaikkoihin ja heitä autetaan CV:n tekemisessä sekä työnhakuun ja työhaastatteluun
valmistautumisessa. CV-pajassa kerrotaan kursseista, joita opiskelijat voivat suorittaa
parantaakseen työllistymismahdollisuuksiaan. Esimerkkeinä näistä on hygieniapassi ja
työturvallisuuskortti.

Lukiomme ja Rapala Oy:n välille suunnitellaan yhteistyötä, joka mahdollistaisi opiskelijoiden
tutustua yrityksen toimintaan sekä työelämään.

Koulumme KKT-tiimin avulla on tarkoitus lisätä työelämätietoisuutta myös opettajien
keskuudessa; miten kursseilla ja koulun arjessa voi saada avaimia työelämässä
pärjäämiseen.


