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anoma Pron lukion uuden opetusuunnitelman mu
kaiset materiaalit on tehty palvelemaan parhaalla
tavalla opiskelijoita ja opettajia. Kaikkien mate
riaaliemme pohjana on innostava ja monipuolinen pe
dagoginen sisältö.
Helppokäyttöinen Kampus-palvelu ja eritasoiset
printti- ja digitehtävät mahdollistavat yksilölliset op
pimisen polut ja auttavat eriyttämään opetusta. Oppi
materiaalimme mukautuvat helposti jokaisen omaan
opetus- ja opiskelutyyliin. Ohjaamo mahdollistaa moni
puolisen arvioinnin ja tekee osaamisen näkyväksi sekä
sinulle opettajana että opiskelijoille.

ONNISTU OMALLA TYYLILLÄSI

Tulevaisuuden taitoja tukevissa oppimateriaaleissam
me yhdistyvät digitaalisen ja painetun materiaalin
parhaat puolet. Opiskelijat menestyvät digitaalisissa
yo-kokeissa paremmin, kun harjoitukset tukevat niissä
onnistumista alusta asti.
Monipuoliset sisältömme tukevat oppiainerajat ylittä
viä opintokokonaisuuksia ja motivoivat myös itsenäiseen
opiskeluun. Moduulit ovat helposti yhdisteltävissä Kam
puksessa. Laadukkaat oppimateriaalit parhaisiin saa
vutuksiin tarjoaa Sanoma Pro.
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Joustavasti kohti
uutta opetussuunnitelmaa
ja koulujen uusia
velvollisuuksia

V

iime vuosina ylioppilaskokeen merkitys jat
ko-opintojen kannalta on kasvanut entisestään,
joten laadukkaiden oppimateriaalien tarve on
vähintäänkin säilynyt ennallaan. Oppivelvollisuuden pi
dennys muuttaa oppimateriaalien hankintaa lukioissa.
Haluamme helpottaa kouluja materiaalin hankinnoissa
uudella joustavalla myyntimallilla:

Tarjoamme kouluille houkuttelevasti hinnoiteltuja pa
ketteja, joiden avulla koulu voi hankkia sekä digilisenssin
että painetut kirjat kaikille opiskelijoille tai esimerkiksi
kirjastokappaleiksi.
Jos koulu päätyy hankkimaan opiskelijoille vain digi
taaliset materiaalit, opiskelija voi halutessaan hankkia
painetun kirjan opintojen tueksi.

1. Jokaisessa uuden opetussuunnitelman mukaises

3. Digikirjojen myyntimallimme on suunniteltu jaksopoh

sa oppimateriaalisarjassamme on modernit digikirjat,
joita käytetään helppokäyttöisessä ja kehittyvässä
Kampus-ympäristössä. Voit lukea lisää Kampuksesta
tästä esitteestä.

2. Kaikissa uuden opetussuunnitelman mukaisissa

sarjoissamme on myös painetut kirjat joko digikirjojen
käytön tueksi tai vaihtoehtona digikirjoille. Taloustut
kimuksen kanssa tekemämme selvityksen mukaan
valtaosa lukiolaisista haluaa käyttää rinnakkain pai
nettuja ja digitaalisia kirjoja – ja moni opettaja on sa
maa mieltä. Voit lukea tutkimuksesta seuraavalta au
keamalta.
Painettu materiaali auttaa monia opiskelijoita muun
muassa:

• pitkien tekstien lukemisessa
• kokonaisuuksien hahmottamisessa
• kokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin kertaamisessa
• monenlaisissa yksilöllisissä tarpeissa.
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jaisen lukion tarpeisiin. Sanoma Pron oppimateriaalisar
jan digilisenssi kattaa kaikkien moduulien materiaalit
opiskelijoilla ja opettajille. Lisenssit hankitaan lukuvuo
deksi kerrallaan. Tämä uusi malli tuo paljon mahdolli
suuksia ja hyötyjä opiskelijoille ja opettajille, esimerkiksi:
• Oppimateriaalisarjan kaikki sisältö on
opiskelijan käytössä koko sen ajan, kun
opiskelija ainetta opiskelee. Tämä mahdollistaa
kertaamisen ja joustavan itsenäisen opiskelun.
Tutkielmissa tai ryhmätöissä on hyödyksi,
että oppiaineen koko sisältö on kaikkien
opiskelijoiden käytössä.
• Moduulirajat ylittävää opetusta voi järjestää
joustavasti.
• Aineistoon voi tutustua etukäteen, ja se motivoi
opiskelemaan myös syventäviä moduuleja.
• Kouluille malli on helppo hankinnan kannalta.
Ei tarvita kuin yksi hankinta per oppiaine,
ja lisenssit jaetaan opiskelijoille kerralla
kouluvuoden alkaessa. Opiskelijan tekemät
kouluvuoden aikaiset muutokset jaksokohtaiseen opintosuunnitelmaan eivät aiheuta
lisätyötä.

Huom! Lukuvuonna 2021–2022 kaikkien moduulien
digikirjat eivät ole vielä valmiita, mutta julkaisemme
niitä koko ajan lisää. Julkaisuaikataulun löydät verkko
sivuiltamme.

Julkaisemme
LOPS21-hinnaston
verkkosivuillamme.
Katso lisätiedot osoitteesta:
sanomapro.fi/LOPS2021

4. Kaikki opettajan aineistot ja arviointimateriaalit,
kuten Kompassi-kokeet ja Abitti-tiedostot, sisältyvät
opiskelijoiden digilisenssin hintaan ja toimitetaan
opettajille automaattisesti.

Tavoitteenamme on laajentaa opiskelijan käytettävissä
olevien materiaalien määrää, tehdä hankinta kouluille
helpoksi ja tukea digitaalisten ja painettujen materiaa
lien rinnakkaista käyttöä. Julkaisemme LOPS21-hinnas
tomme alkuvuonna verkkosivuillamme.
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Tutustu Sanoma Pron joustavaan myyntimalliin,
valitse näistä vaihtoehdoista sopivin:

1

2

SARJAKOHTAINEN
DIGILISENSSI

YHDISTELMÄPAKETTI

• Kesto lukuvuosi (12 kk)
• Sisältää kaikkien moduulien
koko lukioajan aineistot
opiskelijalle ja opettajalle.
*aineistoa lisätään heti
valmistuttua

• Digilisenssi (lukuvuosi,12 kk)
• Sisältää kaikkien moduulien
koko lukioajan aineistot
opiskelijalle ja opettajalle.
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PAINETUT
KIRJAT
• Painetut kirjat yksittäin
*joko täydentävät digimateriaalia tai kattavat
koko sisällön

T

aloustutkimus selvitti Sanoma Pron toimeksian
nosta lukiolaisten mieltymyksiä oppimateriaa
leihin liittyen. Sähköpostikyselyyn vastasi 1 774
lukiolaista marraskuussa 2020.
Lukiolaisten mielestä digikirjoilla ja painetuilla kirjoilla
on molemmilla omat vahvuutensa. Painettujen kirjojen
parhaimpia ominaisuuksia ovat esimerkiksi opiskelta
vien kokonaisuuksien hahmottaminen, kokeisiin valmis
tautuminen, uusien asioiden opiskelu ja pitkien tekstien
lukeminen. Digikirjoissa pidetään erityisesti ääni- ja vi
deomateriaalin käytöstä, tehtävien tekemisestä, tiedon
haku-toiminnoista ja yleisestä käytettävyydestä.
–”Suurin osa lukiolaisista haluaisi käyttää rinnakkain
digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja. Esimerkiksi
teorian opiskelu ja teksteihin syventyminen on monen
mielestä painetun kirjan kanssa miellyttävämpää. Digi

taalisen oppimateriaalin vahvuudeksi moni kokee teh
tävien tekemisen.” kertoo Taloustutkimuksen tutkimus
päällikkö Hanna-Leena Heinosaari.
Sanoma Pron omissa opiskelijatutkimuksissa esi
merkiksi Kampuksen itsekorjautuvien tehtävien suosio
opiskelijoiden keskuudessa on yllättänyt positiivisesti.
Välitön palaute motivoi ja kannustaa opiskelemaan. Sa
noma Pron kaikki lukion sarjat voi halutessaan hankkia
pelkästään digitaalisina. Jokaisessa sarjassa on myös
painetut kirjat, jotka joko täydentävät digitaalista mate
riaalia tai ovat vaihtoehto digikirjalle – sarjasta riippuen.
Sanoma Pro sai tutkimuksessa yleisarvosanan 8,42
niiltä lukiolaisilta, jotka käyttävät Sanoma Pron oppima
teriaaleja tällä hetkellä. Kiitettäviä arvosanoja (9–10)
antoi puolet ja välttäviä (4–6) vain neljä prosenttia luki
olaisista.

LUKIOLAISTEN OPPIMATERIAALIMIELTYMYKSET
Digi vai printti?
Mitä opiskelija valitsisi, jos koulu
hankkii materiaalit?

Painetun ja digitaalisen
materiaalin vahvuudet

+ 1. vuoden kirjat

TOP 3

62 %

“

Haluaisi käyttää rinnakkain
sekä painettuja että
digitaalisia oppikirjoja

28 % vain painettuja oppikirjoja
10 % vain digitaalisia oppikirjoja
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Miten omaksut
parhaiten pidempiä
tekstejä?

Lukiolaisten oppimateriaalimieltymykset | Sanoma Pro 20.11.2020

Uudistimme digilisenssit
– nyt kaikkien moduulien
sisältö käytettävissä

Digillä ja painetulla
materiaalilla omat
vahvuutensa

3 % Lukemalla

digitaalista kirjaa

Digitaalinen
• Ääni- ja videomateriaalin käyttäminen
• Tehtävien tekeminen
• Tiedon hakeminen

Painettu
• Opiskeltavan kokonaisuuden hahmottaminen
• Kokeisiin valmistautuminen
• Uuden asian opiskelu

11 % Kuuntelemalla
digitaalista kirjaa

78 %
Lukemalla
painettua kirjaa
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tehdä nopeastikin esimerkiksi Ohjaamosta saadun tie
don perusteella.
– Opettaja voi esimerkiksi muuttaa oppitunnin suunni
telmaa lennosta, jos huomaa, että jotain asiaa ei ole vie
lä sisäistetty tarpeeksi hyvin.
TUKEA ARVIOINTIIN JA ETÄOPETUKSEEN

Kampuksen Ohjaamo kokoaa opiskelijan oppimishis
torian, mikä tukee jatkuvaa arviointia. Opettaja voi esi
merkiksi seurata palvelusta, miten opiskelija on vastan
nut annettuihin tehtäviin. Opettaja voi myös määritellä
Kampuksessa, mikä tehtävä tulisi olla tehtynä minäkin
päivänä.
Kampuksen digikirjoissa on paljon itsestään tarkis
tuvia tehtäviä, joihin opettaja voi päättää läpäisyrajan
oman ryhmänsä tason perusteella. Esimerkiksi kun opis
kelija saa 80 prosenttia tehtävästä oikein, näkyy tehtävä
Ohjaamossa vihreänä.
– Tämä on tuonut myös itsenäiseen opiskeluun helpo
tusta. Opiskelija saa saman tien palautteen siitä, meni
kö tehtävä oikein vai väärin, ja oppii siten tehdessään.
Opettaja voi sitten jälkeenpäin käydä seuraamassa
edistymistä, Vakkilainen sanoo.
Opettaja voi antaa tehtäviin palautetta, joka tukee for
matiivista arviointia. Avovastauksia voi kommentoida
tarkemminkin.

ERIYTTÄMINEN JA OPETUSTYÖKALUT MUKAAN
KAMPUKSEEN UUSINA OMINAISUUKSINA

Kampusta kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen
perusteella.
– Kaikki ajatukset testataan aina ensin käyttäjillä. Jos
opettajilta ja oppilailta tulee vähääkään sen suuntaista
palautetta, että vaikka pitävät ideasta, eivät ehkä kui
tenkaan käyttäisi toiminnallisuutta, ei sitä kehitetä pal
veluun.
Syksyllä 2020 Kampukseen tehtiin odotettu päivitys,
jossa opettaja voi määritellä kenelle minkäkin tehtävän
antaa helpottamaan eriyttämistä. Opettaja voi myös
rytmittää ja jaksottaa opetustaan haluamallaan tavalla
entistä helpommin, sillä Kampukseen voi luoda uusia ra
kenteita ja lukuja.
- Kevään 2021 kehityksen myötä opettajat tulevat saa
maan lisää työkaluja niin opetuksen kuin arvioinninkin
tueksi, paljastaa Vakkilainen. Eikä opiskelijoidenkaan
työvälineitä ole kehityksessä unohdettu.

Kevään esittelytilaisuuksissa näet, miten pääset
parhaiten hyödyntämään Kampusta oman aineesi
opetuksessa.

Kampus vie
oppimateriaalit uuteen
opetussuunnitelmaan

K

ampus on digitaalinen palvelu, joka helpottaa
opetustyötä ja tuo monipuolisuutta opiskeluun.
Kampus on suunniteltu alusta asti käyttäjien, ei
teknologian, ehdoilla.
– Käymme päivittäin keskustelua opettajien kanssa ja
olemme läsnä heidän arjessaan. Sen perusteella ymmär
rämme, mitkä ovat opettajille työläitä tai tuskallisia tilan
teita heidän päivittäisessä työssään. Tiedämme myös,
että opettajat arvostavat tekijöidemme materiaaleja ja
niiden laadukkaita sisältöjä. Halusimme luoda digitaali
sen työkalun, joka auttaa opettajia esimerkiksi opetuksen
suunnittelussa, arvioinnissa ja oppimisen seuraamisessa,
kertoo Sanoma Pron tuotepäällikkö Matias Vakkilainen.
Kampus sisältää opetustyötä helpottavia ominaisuuk
sia ja pedagogisesti laadukkaita digitaalisia materiaale
ja. Kaikki koulun hankkimat digitaaliset oppimateriaalit
löytyvät Kampuksesta. Myös Kompassiin pääsee Kam
pus-palvelusta.
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Harjoittelu
• Teoriateksti tehtävien yhteyteen
• Matemaattisissa aineissa
harjoittelu Abitti-editorilla ja GeoGebralla
• Suuri määrä eri tyyppisiä ja monen tasoisia
tehtäviä

KAMPUKSESSA VÄLINEET KURSSIEN
SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

Kampukseen on alusta pitäen sisältynyt ajatus sisältöjen
yhdistämisestä.
- Moduulien yhdistämistä voi kokeilla vaikka jo nykyisil
lä oppimateriaaleilla. Materiaalien järjestystä voi myös
helposti muuttaa omaan opetukseen sopivaksi ja vaikka
sekoittaa moduuleiden sisältöjä keskenään, jos asioita
haluaa käsitellä eri järjestyksessä, kertoo Vakkilainen
Materiaalit sisältävät runsaasti tehtäviä, joista opetta
ja voi valikoida ryhmälle sopivat ja tarvittaessa poistaa
tai piilottaa niitä. Opettaja voi tehdä Kampukseen myös
omia tehtäviä, joihin opiskelija pääsee vastaamaan kir
joittamalla tai lataamalla tiedoston.
Opettaja voi jakaa Kampuksen kautta ryhmälleen
myös omia materiaaleja tai linkkejä oppimista tukeviin
sisältöihin, kuten Youtube-videoihin, uutisartikkeleihin tai
Quizlet-tehtäviin. Lisäyksiä ja muita muutoksia on helppo

Tätä kaikkea
Kampus tarjoaa:
Opetuksen suunnittelu
• Sisältörakenteen muokkaaminen
• Omien tehtävien tekeminen
• Oman sisällön jakaminen ryhmälle
• Tehtävänannot ryhmälle ja yksittäisille oppilaille
Opetus- ja oppimistilanteet
• Monipuolinen sisältö (mm. kuvia, videoita,
HS-linkkejä)
• Kaikki tekstit voi myös kuunnella
• Toimii myös älypuhelimella

Arviointi
• Oppimishistorian seuraaminen
• Avovastausten arviointi
• Formatiivinen arviointi
• Itsearviointitehtävät
• Kompassi-digikoetyökalu
Valmentava palautteenanto
• Automaattinen palaute tehtävistä
• Vinkkejä tehtävien yhteydessä
• Mallivastauksia avoimiin tehtäviin
• Opettajan palautteenanto tehtävistä
Tulossa kesällä 2021 mm.
• Itsearviointi
• Muistiinpanot ja alleviivaukset
• Tarkempia oppimishistoriatietoja
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

LOISTO Marja Hakalin • Elias Heikkonen
• Jenni Hurme • Anna Kalliokoski • Laura
Kollin • Lari Kotilainen • Terhi Lintunen
• Tanja Luostarinen • Noora Mattila •
Juha-Matti Tammela • Kati Timonen
Annukka Bösinger • Eija Lehvikko •
Satu Mattila • Stiina Rantatalo

Loisto-sarja
motivoi
opiskelijoita
äidinkielen ja
kirjallisuuden
pariin

UUTUUS!

Jokainen saa loistaa!

L

LOISTO PANOSTAA VAHVAN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON SEKÄ
LAAJAN VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN HARJOITTELUUN

oisto-sarjan tekijöille on tärkeää, ettei uusi äidin
kielen ja kirjallisuuden oppimateriaali rakennu
vain ylioppilaskokeen luoman ulkoisen motivaati
on varaan, vaan että se ruokkii yhtä lailla opiskelijoiden
sisäistä motivaatiota.
– Loistossa opiskelijaa motivoidaan selkeästi määri
teltyjen oppimisen tavoitteiden avulla. Läpi materiaa
lin opiskelija tietää, mitä asiaa opiskellaan ja millaiset
taidot on tarkoitus saavuttaa. Lisäksi itsearviointi tukee
oman oppimisen seuraamista, materiaalia tehnyt Marja
Hakalin sanoo.
Hakalin työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden opet
tajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Lois
to-sarjan tekijöihin kuuluvat myös äidinkielen ja kirjalli
suuden opettajat Terhi Lintunen Kalevan lukiosta ja Elias
Heikkonen Turun normaalikoulusta.

Loisto on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion äidinkielen ja kir
jallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen
omassa elämässä sekä valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. Sarja ohjaa
nuoria kasvamaan empaattisiksi ja vastuullisiksi tulevaisuuden osaajiksi.
Loisto motivoi ja auttaa opiskelijaa huomaamaan taitojensa karttumisen
ja tukee näin yksilöllistä oppimista. Sarjan tuoteperheeseen kuuluvat koko
lukion teorian sisältävä käsikirja sekä monipuoliset tehtävät jokaiseen
moduuliin. Käsikirjan selkeät ja havainnolliset opetustekstit sekä innostava
visuaalisuus auttavat opiskelijaa hahmottamaan ydinasiat helposti. Mo
duulikohtaisissa tehtävissä opiskelijan on helppo asettaa tavoitteet ennen
opittavan kokonaisuuden aloittamista, ja Ohjaamon avulla omaa edisty
mistä voi seurata sujuvasti.
Käsikirja ja moduulikohtaiset tehtävät ovat tarjolla sekä painetussa että
digitaalisessa muodossa.  Jokaiseen moduuliin sisältyy myös S2-digitehtävät,
jotka on muokattu S1-digitehtävien pohjalta S2-opiskelijan tarpeisiin sopiviksi.
Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville monipuolisia sisältöjä,
kuten podcasteja, videoita ja ääneen luettuja tekstejä

LOISTO OHJAA REFLEKTOIMAAN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMISTA

Opettajalle

Vahvuudet
• Tarkoituksenmukaiset tekstit ja monipuoliset tehtävät innostavat
loistamaan luku- ja kirjoitustaidossa.
• Vuorovaikutusosaaminen on sarjan keskiössä: Loisto opettaa
kuulemaan ja tulemaan kuulluksi.
• Loisto takaa työkalut jatkuvan arvioinnin ja itsearvioinnin tueksi.
• Käsikirjan ohjeet ja tutoriaalivideot valmistavat tehokkaasti
ylioppilaskokeeseen.

sanomapro.fi/lukion-loisto
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• Digikirja ja -tehtävät
(sis. opettajan materiaali)
• Opettajan aineisto
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Loisto Käsikirja
(painettu tai digi)
• Loisto Tehtäviä
(painettu tai digi)
• S2-digitehtävät

Loiston moduulikohtaiset materiaalit alkavat moduulin
keskeisen sisällön esittelyllä ja tavoitteiden asettami
sella. Asetettuihin tavoitteisiin palataan aina moduulien
lopussa, jotta opiskelija voi reflektoida, onko hän saavut
tanut tavoitteet.
– Loistossa tavoitteiden asettaminen ei ole pelkästään
ympyröi tavoitteet -tyyppistä harjoittelua, vaan tavoit
teita laaditaan hyvin monipuolisesti ja vaihtelevasti läpi
materiaalin. Välillä tavoitteita asetetaan myös yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa, Heikkonen kertoo.
LOISTO KOROSTAA ÄIDINKIELEN MERKITYSTÄ
TAITOAINEENA

Sisäisen motivaation tueksi oppimateriaalissa on tuotu
opiskelijalle näkyviin, mihin opeteltavia taitoja tarvitaan
lukion jälkeen. Opiskelija voi esimerkiksi peilata omaa ko

kemusmaailmaansa ja kommentoida aiheita omien tieto
jensa perusteella.
Loistossa on myös podcasteja, jotka valaisevat viih
dyttävästi tekstitaitojen ja vuorovaikutustaitojen merki
tystä opinnoissa ja työelämässä.
LUKU- JA KIRJOITUSTAITOA HARJOITELLAAN VAIHE
VAIHEELTA

Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo on toteutettu Loistossa
opiskelijaa motivoivalla tavalla. Opiskelijaa ohjeistetaan
oman tekstin tuottamiseen vaihe vaiheelta.
Lisäksi Loistossa on erilaisten tekstien analyysiohjeita
ja mallianalyysejä sekä luku- ja kirjoitustaidon kokeiden
mallivastauksia. Materiaaliin sisältyvät videot havainnol
listavat käsiteltäviä asioita ja näyttävät konkreettisesti,
miten esimerkiksi tekstianalyysia tehdään.
KOLMITASOISET TEHTÄVÄT ERIYTTÄVÄT LÄPI
OPPIMATERIAALIN

Tehtävien ajankohtaiset ja nuoren maailmaa lähellä ole
vat aineistot tekevät harjoittelusta mielekästä.
– Tehtävät ovat kolmitasoiset, ja niitä on vaiheistettu.
Opettaja voi ryhmä- ja yksilökohtaisesti valita, minkä ta
soiset tehtävät tarjoavat sopivasti haastetta ja tehdäänkö
alakohdista kaikki vai esimerkiksi vain ensimmäiset teh
tävät, Lintunen kertoo.
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KIELET

ELEMENTS Ronan Browne • Mikael
Davis • Sanni Hakkarainen • Hilla
Hietanen • Tuija Kae • Maarit Luhtala
• Kirsi Silonsaari • Liisa Teiri

UUTUUS!

Englanti syventää
luontevasti lukion eri
aineiden aihepiirejä

All the Elements
you need
Lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetty Elements-sarja toimii
nimensä mukaisesti rakenneaineena, joka sopii eri oppiaineista koottuihin
opintojaksoihin. Sarjassa käsitellään moduulien aihepiirejä monipuolisesti,
ja ajatuksena on tukea ja syventää muissa oppiaineissa käsiteltäviä ope
tussuunnitelman mukaisia aihepiirejä.
Sarjassa opiskelija on keskiössä, ja sisällöissä on huomioitu yksilöllinen
eteneminen. Opiskelija voi asettaa itselleen omat tavoitteet, ja eritasoi
set tekstit, tehtävät ja rakenteiden esitystavat tukevat näiden tavoitteiden
saavuttamisessa. Digitaaliset työkalut antavat tietoa osaamistasosta ja
kehitystarpeista.
Tekstilajien monipuoliseen kirjoon ja autenttisuuteen on kiinnitetty erityis
huomiota. Mukana on runsaasti videoita, podcasteja ja muita äänisisältöjä.
Sarjassa annetaan työkaluja kielen opiskelutekniikoiden harjoitteluun ja
kieliprofiilin laatimiseen. Työskentelytavoissa on huomioitu laaja-alaisten
taitojen kehittäminen sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittava
osaaminen.
Elements-sarjan digikirjat sisältävät kaikki opiskelijan tarvitsemat mate
riaalit. Digikirjojen ohella opiskelija voi halutessaan käyttää painettua Texts
& Grammar -oppikirjaa, joka sisältää digikirjan tekstit, sanastot ja rakentei
den teorian.

Vahvuudet
• Elements mahdollistaa yksilöllisen etenemisen omien tavoitteiden
mukaisesti.
• Sarja integroituu eri oppiaineisiin luontevasti.
• Sarjassa on kattava Grammar-osio, joka huomioi opiskelijan
yksilölliset tavoitteet ja kehitystarpeet.

sanomapro.fi/elements
12

Englanti on peruskoulun aikana muotoutunut käyttökieleksi, mikä
tekee siitä luontevan aineintegraation rakenneaineen.

E

Opettajalle
• Elements Digikirja
• Elements Texts &
Grammar
• Opettajan
digimateriaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Elements Digikirja
• Elements Texts &
Grammar
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

nglannin kieli sopii hyvin yhteen erityisesti reaa
liaineiden, mutta myös äidinkielen ja taideaineiden
kanssa. Tämä tekee siitä loistavan rakenneaineen
lukion uuden opetussuunnitelman mukaiseen moduuli
pohjaiseen opiskeluun.
– Englanti on peruskoulun aikana muotoutunut käyttö
kieleksi, ja monet opiskelijat pystyvät jo lukioon tullessaan
tekemään saman englanniksi kuin suomeksikin, sanoo
englannin ja ranskan lehtori Liisa Teiri Nokian lukiosta.
Lukion uuden opetussuunnitelman pohjalta kehitetyssä
englannin Elements-sarjassa syvennetään ja tuetaan
muissa oppiaineissa käsiteltäviä opetussuunnitelman
mukaisia aihepiirejä.
– Esimerkiksi Elements 1–2 -oppimateriaalin sisällöis
sä käsitellään introverttiyttä, ekstroverttiyttä ja ambivert
tiyttä, joita on mahdollista käsitellä samaan aikaan myös
psykologiassa. Kuudennessa moduulissa taas työste
tään cv:tä ja harjoitellaan työhaastattelutilanteita eng
lanniksi, minkä voi integroida yhteen opinto-ohjauksen
sisältöjen kanssa, Teiri kertoo. Hän on yksi Elements-sar
jan tekijöistä.
AINEINTEGRAATIO ONNISTUU VALMIIDEN
MATERIAALIEN AVULLA

Elements-sarja toimii nimensä mukaisesti aineintegraa
tion rakenneaineena, joka taipuu eri oppiaineista koot
tuihin opintojaksoihin. Sen aihepiireissä on huomioitu
muiden aineryhmien opetussuunnitelman mukaisia si
sältöjä. Materiaalissa on valmiita tekstejä, jotka linkitty
vät luontevasti toiseen oppiaineeseen. Lyhyet ja pienet

tehtävät mahdollistavat, että kaikki pääsevät alkuun
aineintegraatiossa.
Teiri vinkkaa, että yksi tällainen tehtävä on englannin
kielinen taukojumppa.
– Terveystiedossa käydään ensin läpi, miten jatkuva is
tuminen vaikuttaa kehoon ja minkälaisia lihasryhmiä pi
täisi virkistää päivän aikana. Tämän jälkeen taukojumpan
liikkeet ja ohjaaminen harjoitellaan englanniksi. Opiske
lijat voivat lopuksi kiertää luokissa ohjaamassa tauko
jumppaa myös muille koulun opiskelijoille, Teiri kertoo.
Elements-sarjasta löytyy myös isoja kokonaisuuksia
opettajille, jotka ovat jo tehneet paljon esimerkiksi ilmiö
oppimisen projekteja.
NOKIAN LUKIOSSA OPPIAINEKOKONAISUUDET
OVAT JO KÄYTÖSSÄ

Teirin työpaikalla Nokian lukiossa on jo vuosia ollut käy
tössä tiimijakso, joka sijoittuu aina lukuvuoden toiseen
jaksoon. Tiimijaksossa neljä tai viisi opettajaa suunnit
telee ilmiöpohjaisesti omien oppiaineidensa kurssit. Osa
opiskelusta on perinteistä opettajajohtoista opiskelua ja
osa oppiaineita yhdistelevää ilmiöoppimista.
– Näissä jaksoissa oppiminen ulottuu vahvasti fakta
oppimisen yli. Opiskelijat oppivat esimerkiksi työelä
mässä tarvittavia ryhmätyötaitoja, erityisesti hyödyntä
mään omia vahvuuksiaan ryhmän hyväksi.
Teiri vinkkaa, että esimerkiksi historia, kuvataide ja mu
siikki taipuvat englannin kanssa yhdisteltäviksi – tällöin
oppiainekokonaisuuden voi yhdistää esimerkiksi tiettyyn
aikakauteen.
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ON TRACK Louisa Daffue-Karsten •
Mike Davies • Tuija Kae • Riitta Myller
• Pirjo Rantanen • Petri Vuorinen

1

EFFEKT Martin Appel • Katja Johansson
• Marko Kallio • Renja Kirsi • Katja Kurki
• Anna-Maija Mäkinen • Olli-Pekka Salo

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

5

1

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

7

5

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

7

Lukion A1-englanti

UUTUUS!

Lukion A1-englanti

2

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

COURSE 5
You, science and technology

2

COURSE 7
Nature and the environment

This part of our journey takes us through a world of secrets
and mysteries, inventions and innovations.

Together we will explore scientific discoveries of the past

6

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen
The tracks in course 7 take you through the natural world

and some of the breakthroughs that are happening today.

n A1-englanti

We will also cast an eye over a future scenario of driverless cars,

in all its glory: the weather, the wildlife and the astonishing world

trips to Mars, designer babies and artificial meat. Along the way,

of plants. We’ll also explore our relationship with the environment

you will improve your knowledge of scientific English and

and look at ways of living sustainably.

6

technological terminology.

Course 7 will give you many opportunities to revise, practice

3

RSE 2
onal well-being

and further develop your English proficiency. You will also gain

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

experience of the types of test demanded in the matriculation
exam. We wish you all the best in your future!

Lukion A1-englanti

3

dventure with the English language continues.

xt part of your journey will take you deeper

Lukion A1-englanti

e world of English. In this course the focus is on

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen
COURSE
6
4
You and your future

hysical and psychological well-being, and how

end your free time: the games you play, music,

ravelling, and the relationships you build with

ple around you.

4

You are approaching the end of your journey.

COURSE 3
Express yourself

952-63-0387-1
K89.5

This course looks at education and what happens after you’ve left
upper secondary school. You will explore different ways of making

Welcome to a world of inspiration and imagination.

money, as well as the way the economy shapes our world. You will

Lukion A1-englanti

Join us on a journey through a landscape of creativity.

ISBN 978-952-63-3538-4
K89.5

You will learn about the arts – music, cinema, the theatre,
photography, painting, literature, architecture and fashion.

www.sanomapro.fi

also learn about studying abroad and how to put together a personal
statement when applying to a university outside Finland.

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

This course will give you the skills you need in the near future.

16/04/2019 14.12

And along the way, you’ll also find out where inspiration
comes from.
3538_4_OnTrack5_kansi_4p.indd 1

16.4.2019 16.33

COURSE 4
We are the world

ISBN 978-952-63-4433-1
K89.5

www.sanomapro.fi

The tracks in Course 4 take you on a journey through our society.
Modern-day heroes, active citizens, different religions,

4433_1_OnTrack7_kansi.indd 1

intercultural communication and human rights are some

20.3.2017 9.31

of the phenomena we will explore together. We will also
look at the way media impacts on our lives, and how to read
media messages with a critical eye.

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-4146-0
K89.5

Lisää potkua lukio-opintoihisi
1

TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

16/04/2019 14.54

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-2563-7
K89.5

ISBN 978-952-63-3524-7
K89.5

www.sanomapro.fi
63_2563_7_OnTrack3_kansi.indd 1

8

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

4.9.2015 12.32

3524_7_OnTrack6_kansi.indd 1

9.11.2016 12.05

8

Tehokkuutta ruotsin
opiskeluun kaikille!

Lukion A1-englanti

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-3441-7
K89.5

COURSE 8
Oral communication

63_3441_7_On_Track4_kansi_6p.indd 1

EFFEKT-SARJA MAHDOLLISTAA JOKAISEN OPISKELIJAN ETENEMISEN
OMALLA TASOLLAAN

3.4.2020 7.25

At last you have the chance to use all those speaking skills you’ve been
developing in previous courses. Course 8 gives you the opportunity
to practise speaking in a wide variety of situations: socialising,
informing, persuading, negotiating, presenting and debating.
This course is not only designed to prepare you for the final exam
and its oral part; it should also encourage you to use English
confidently in the world outside school.

On Track laajentaa
kielitaitoa

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-4440-9
K89.5

4440_9_OnTrack8_kansi.indd 1

On Track -sarja tarjoaa opiskelijoille ja opettajille ajantasaisia esimerkkejä
englannin kielen käytöstä arkisissa tilanteissa. Opiskelija saa myös laajasti
näkökulmia kulttuureihin, joissa puhutaan englantia. Luovuutta tuetaan
innostavilla projekteilla, joiden avulla voi harjoitella kommunikaatiotaitoja
tulevaisuutta ja työelämää varten.
Sekä tehtävissä että teksteissä on eriyttämismahdollisuuksia. Mukana
on paljon myös yhteistoiminnalliseen oppimiseen sopivia tekstejä. Viestin
nällisiä harjoituksia on paljon, ja erityyppisiin viestintätilanteisiin tarjotaan
selkeät mallit. Tehtävätyypeissä ja koemateriaalissa on otettu huomioon
myös digitaaliset ylioppilaskokeet.

Vahvuudet
• On Track -sarjan mielenkiintoiset ja ajanmukaiset tekstit motivoivat
kielen opiskeluun
• Sarjassa kieltä lähestytään käytännönläheisesti ja oppimateriaali
valmistaa työelämään.
• Sarja sisältää paljon vaihtoehtoista materiaalia opetuksen tueksi.

sanomapro.fi/ontrack
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25.10.2017 10.31

Opettajalle
• On Track oppikirja
• Uudistettu On Track
Digikirja
• Opettajan
esitysmateriaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• On Track oppikirja
• Uudistettu On Track
Digikirja
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

Effekt-sarja on oppimateriaali, joka mahdollistaa helposti eri sisältöjen
yhdistelyn uusiksi opintojaksoiksi. Sarjan aihepiirit tukevat laaja-alaisten
taitojen omaksumista ja käsittelyä. Sarja antaa myös valmiudet kieliprofiilin
laatimiseen.
Effekt-sarjassa tehtävät on selkeästi luokiteltu vaikeusasteen mukaisesti
ja digitaalisuus mahdollistaa osaamisen ja kehittymisen seurannan. Eri
tasoista sisältöä löytyy kattavasti, mikä helpottaa eriyttämistä ja tuo jousta
vuutta opiskeluun. Effekt sopii kaiken tasoisille oppijoille!
Innostavuus ja motivointi toimivat sarjassa oppimisen lähtökohtina.
Monipuoliset tehtävätyypit ja toiminnallisuus tuovat vaihtelua opiskeluun.
Kielenopiskelutekniikat on tuotu luontevasti mukaan läpi sarjan. Erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja arjen kielitaitoon on kiinnitetty sarjassa erityistä
huomiota. Tekstityyppejä on tuotu mukaan monipuolisesti. Lisäksi mukana
on runsaasti videomateriaalia.
Effekt-sarjan digikirjat sisältävät kaikki opiskelijan tarvitsemat materiaa
lit. Digikirjojen ohella opiskelija voi halutessaan käyttää painettua Texter &
Grammatik -oppikirjaa, joka sisältää digikirjan tekstit, sanastot ja rakentei
den teorian.

Vahvuudet
• Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia toiminnallisuuden,
monipuolisten tehtävien ja runsaan videomateriaalin avulla.
• Sarja sopii kaikille. Selkeästi merkityt tehtävien vaikeusasteet ja
monipuolinen tarjonta eritasoista oppimateriaalia mahdollistavat
opiskelijan etenemisen omalla tasollaan ja omien tavoitteiden
mukaan.
• Digitaalisuus tukee omaa edistymisen ja osaamisen seuraamista.

sanomapro.fi/effekt

Opettajalle
• Effekt Digikirja
• Effekt Texter och
grammatik
• Opettajan
digimateriaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abittikokeet

Opiskelijalle
• Effekt Digikirja
• Effekt Texter och
grammatik
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus
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PRECIS Martin Appel • Hanna Fagerholm
• Katja Johansson • Olli Määttä • Sanna
Pesola • Maiju Silén • Anne Steenbeck •
Tuija Tiala

MI MUNDO Mi mundo 1–2: Sini Heino •
Heidi Järvinen • Katja Kemppainen •
Javier Lázaro Ramos • Belén Rambla Lop
Mi mundo 3–4: Sanna Haltia • Sini Heino
• Anni Kallio • Katja Kemppainen • Javier
Lázaro Ramos

7

TSI

APPEL | FAGERHOLM | JOHANSSON | MÄÄTTÄ |
PESOLA | SILÉN | STEENBECK | TIALA

2

LUKION B1-RUOTSI

1

APPEL | BULUT | JOHANSSON |
JÄÄSKELÄINEN | SILÉN | TIALA

6

7

7

1
LUKION B1-RUOTSI

3

APPEL | JOHANSSON | MÄÄTTÄ | PESOLA |
SILÉN | STEENBECK | TIALA

LUKION B1-RUOTSI

5

2

2

APPEL | BULUT | JOHANSSON | JÄÄSKELÄINEN |
MÄÄTTÄ | SILÉN | TIALA | JÄMSÉN

APPEL | BULUT | JOHANSSON |
JÄÄSKELÄINEN | MÄÄTTÄ | TIALA

3

6

Mi mundo 7-8: Sini Heino • Heidi Järvinen
• Salli Nurminen • Javier Lázaro Ramos

LUKION B1-RUOTSI

APPEL | BULUT | JOHANSSON | JÄÄSKELÄINEN |
MÄÄTTÄ | SALONEN | TIALA

kua lukio-opintoihisi

e tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
ww.tutorhouse.fi/tutustu

3 –4
Lukion espanja
- lukion kurssit 3-4 (B3)
- lukion kurssit 1-2 (B2)

Sini Heino
Heidi Järvinen
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos
Belén Rambla Lop

3– 4

5

4
www.sanomapro.fi

Sanna Haltia
Sini Heino
Heidi Järvinen
Anni Kallio
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos

ISBN 978-952-63-4316-7
K89.3

4316_7_Precis7_kansi_3p.indd 1

www.sanomapro.fi

21.2.2019 14.37

1&12
–2

ISBN 978-952-63-4315-0
K89.3

Lisää potkua lukio-opintoihisi

ecis_2_cover_6p.indd 1

TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu
4315_0_Precis6_kansi_4p.indd 1

3.4.2020 11.32

15.4.2019 12.15

5– 6

MI MUNDO

ISBN 978-952-63-2181-3
K89.3

ISBN 978-952-63-5307-4
K89.6

www.sanomapro.fi

4

ISBN 978-952-63-0389-5
K89.3

www.sanomapro.fi

3– 4

5

3

4

LUKION B1-RUOTSI

6

LUKION B1-RUOTSI

APPEL | BULUT | JOHANSSON | JÄÄSKELÄINEN | TIALA

MI MUNDO

Mi mundo 5-6: Sanna Haltia • Sini Heino
• Heidi Järvinen • Anni Kallio • Katja
Kemppainen • Javier Lázaro Ramos

Sanna Haltia
Sini Heino
Anni Kallio
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos

1– 2

LUKION B2/B3-ESPANJA
• moduulit 5-6 (B3)

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-2910-9
K89.3

www.sanomapro.fi

• moduulit 3-4 (B2)

ISBN 978-952-63-3588-9
K89.3

• Kielenoppimista yhdistetään omaan elämään ja espanjaa
harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten.
• Sarjassa esitellään monipuolisesti erilaisia tekstilajeja.
• Kielioppirakenteita käsitellään viestinnän ehdoilla.

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
3588_9_Precis5_kansi.indd 1
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

2910_9_Precis3_kansi_5p.indd 1

www.sanomapro.fi

28.3.2017 11.28

12.4.2019 8.00

5 –6

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät
digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

ISBN 978-952-63-3587-2
K89.3

Arttu-sovelluksella voit helposti avata
3587_2_Precis_4_kansi.indd 1

painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä,
Sini Hakala
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä
Heidi Järvinen
suoraan puhelimeesi.
Katja Kemppainen
Sanastot-sovelluksella
harjoittelet tämän
Belén Rambla
Lop

4.4.2018 11.59

kirjan vieraskielisiä sanoja vaivattomasti.
Sovelluksessa on myös aakkosellinen
hakemisto.

www.sanomapro.fi

LUKION

A
ESPANJ
B2/B3-

5– 6

ISBN 978-952-63-5658-7
K89.6

63_5658_7_1_9.indd 1

Kielen oppiminen on hauskaa,
kun kielitaitoa pääsee
käyttämään ihan oikeasti
Precis on lukion B1-ruotsin sarja, joka korostaa omakohtaisuutta, vuorovai
kutusta ja viestinnällisyyttä. Tekstien aiheet kytkeytyvät opiskelijan omaan
elämään. Teemoja työstetään ryhmissä ja pareittain teknologiaa ja sosiaa
lista mediaa hyödyntäen. Videot elävöittävät tekstejä. Opiskelija tutustuu
sekä suomenruotsalaisuuteen että Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.
Precis-sarjassa digitaaliset työvälineet rikastuttavat oppituntia. Tehtävis
sä korostuu kommunikatiivisuus, ja opiskelija harjoittelee tilanteita, joihin
hän voi itse joutua. Rakenteet opitaan tekstien yhteydessä, ja kielioppi on
osa viestinnällisyyttä. Mobiilitehtävät tarjoavat uudenlaisia keinoja sanas
ton harjoitteluun. Arviointi on kannustavaa ja perustuu jatkuvaan näyttöön,
ja opiskelija kokoaa omaa portfoliota, jonka avulla hän näkee kielitaitonsa
kehittymisen. Sarjassa on myös huomioitu digitaaliset ylioppilaskokeet.

Vahvuudet
• Opiskelija harjoittelee tilanteita, joihin hän voi itse joutua.
• Arviointi on kannustavaa ja perustuu jatkuvaan näyttöön.
• Opiskelija kokoaa omaa portfoliota, jonka avulla hän näkee
kielitaitonsa kehittymisen.

sanomapro.fi/precis
16

Opettajalle
• Precis oppikirja
• Uudistettu Precis
Digikirja
• Opettajan
esitysmateriaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abittikokeet

Opiskelijalle
• Precis oppikirja
• Uudistettu Precis
Digikirja
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

24.8.2020 14.26

Mi mundo -sarja on
tehty oppijaa varten
Mi mundo -sarjassa espanjaa harjoitellaan todellisia käyttötilanteita
varten. Tekstien aihepiirit ovat lähellä nuorten elämää, ja kielen oppiminen
yhdistyy omaan arkeen. Aitoa arkipäivän espanjaa opitaan muun muassa
blogitekstien, videoblogien, pikaviestiketjujen ja soittolistojen välityksellä.
Mi mundo -sarjassa kappaleiden sisällöt on jaettu selkeisiin osioihin.
Esimerkiksi oman kielitaidon edistymistä voi arvioida jokaisen kappaleen
lopussa. Samalla opiskelija oppii asettamaan itselleen konkreettisia tavoit
teita. Kirjan lopusta löytyy kumulatiivinen kielioppi, josta on helppo kerrata
kaikki opitut kielioppirakenteet uudella tavalla.
Jatkuva arviointi sekä oppimaan oppimisen harjoittelu korostavat opiske
lijan aktiivista roolia omassa oppimisessaan. Mi mundo -sarjassa kappa
lekohtaisia portfoliotehtäviä voidaan hyödyntää osana jatkuvaa arviointia.
Opiskelija ja opettaja voivat seurata opintojen edistymistä digikirjan Ohjaa
mossa.

Vahvuudet
• Espanjaa harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten, ja kielen
oppimista yhdistetään omaan elämään.
• Eri tekstilajeja on käytetty monipuolisesti: käytössä on muun
muassa blogitekstejä, videoblogeja, pikaviestiketjuja ja
soittolistoja.
• Sisällöt on jaettu erillisiin osioihin ja esitetty selkeästi.

sanomapro.fi/mi-mundo

Opettajalle
• Mi mundo Digikirja
• Mi mundo oppikirja
• Opettajan
esitysmateriaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abittikokeet

Opiskelijalle
• Mi mundo Digikirja
• Mi mundo oppikirja
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus
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KIELET

KIELET

PLAN D Mika Haapala • Virpi Hatakka • Mikko
Kervinen • Hanna Pyykönen • Roman Schatz •
Manuel Ackermann • Pia Hägglund-Viljanen

ESCALIER Jonina Altschuler • Fred Dervin •
Markku Granath • Katja Kemppainen • Katariina
Laine • Nabil Mokhtari • Riikka Penttilä • Suvi
Punkkinen • Tytti Tenhunen

Opettajan CD
Äänitetekstit

Plan D 6

Opettajan CD
Äänitetekstit

CD

Opettajan CD

64'07

Lukion kurssi 4 (B2)

70'35

Lektion 1 Ein einmaliges Sommermärchen

Äänitetekstit

Lektion 3 Die glänzende Lola
Lektion 4 Da leuchten die Augen!

Plan D 7-8

Lektion 6 Österreich, die Schweiz

Lektion 2 Engagierst du dich für irgendetwas?
Lektion 3 Menschen aus dem Plastikbeutel

Plan D 4

Lektion 4 Kurz und bündig aus aller Welt

Lektion 5 Roland Mack – ein Park, ein Europa

Äänitys: Dictum Studios
Ⓟ Sanoma Pro Oy
Ⓒ Tekijät ja Sanoma Pro Oy

Lukion kurssit 7–8 (B3)
Manuel Ackermann

Lukion kurssi 5–6 (B2)
Pia Hägglund-Viljanen | Mikko Kervinen

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-4193-4
K89.4

Äänitys: Dictum Studios
Ⓟ Sanoma Pro Oy
Ⓒ Tekijät ja Sanoma Pro Oy

63_4193_4_kansi.indd 1

ISBN 978-952-63-4192-7
K89.4

CD

76'15

Lektion 1

Auf dem Klassentreffen

Lektion 2

Studentisches Leben

Lektion 3

Zwei Länder, zwei Karrieren

Lektion 4

Ohne Handel gibt es keine Arbeit

Lektion 5

Jung und zukunftsorientiert

Lektion 6

Im Porträt: Doris Schweizer

Plan D 7-8
29.1.2018 9.06

7-8

www.sanomapro.fi

Manuel Ackermann | Virpi Hatakka
Pia Hägglund-Viljanen | Mikko Kervinen

Plan D

Lektion 6 Man ist was man isst

Opettajan CD

Lektion 2 Aus Liebe zur Musik

Lektion 5 Lesen ist wie Fahrradfahren!

Äänitetekstit

Lektion 1 Als ich in deinem Alter war

CD

6

Lukion kurssi 3 (B2)

Lukion kurssi 6 (B3)

5

Plan D

Lukion kurssi 5 (B3)

Plan D 5

Plan D

Äänitetekstit

Plan D

Plan D 5

Opettajan CD

Plan D 6

Lektion 725.9.2017
Der gute
8.11 Ruf steht auf der Kippe

63_4192_7_kansi.indd 1

Lektion 8

Das ewige Eis verschwindet

Lektion 9

Viel Stadt, wenig Land

Lektion 10 Der blaue Planet und die grüne Bewegung
Manuel Ackermann | Virpi Hatakka | Mikko Kervinen
Hanna Pyykönen | Roman Schatz
Äänitys: Dictum Studios
Ⓟ Sanoma Pro Oy
Ⓒ Tekijät ja Sanoma Pro Oy

63_4189_7_vihko.indd 1

10.11.2016 12.23

Manuel Ackermann | Pia Hägglund-Viljanen
Mikko Kervinen

Manuel Ackermann | Virpi Hatakka
Pia Hägglund-Viljanen | Mikko Kervinen
www.sanomapro.fi

63_4191_0_vihko.indd 1

8.6.2017 12.08

63_4194_1_kansi.indd 1

15.8.2018 14.17

Plan D innostaa
saksan opiskeluun

Escalier johdattaa
ranskan kieleen

Plan D on monipuolinen saksan sarja, jonka sisällöt on jaettu opetussuun
nitelman perusteiden B2- ja B3-kielille määriteltyjen moduulisisältöjen mu
kaisesti. Nämä sisällöt vastaavat kielitaidon kuvaamisen taitotasoasteikon
tasoja uuden LOPS 2021:n mukaisesti.
Plan D -sarja tukee ajankohtaisilla sisällöillään oppimista ja rohkaisee
tehtävissään käyttämään saksan kieltä. Sarjan tehtävät tukevat lukiolaisen
kielirepertuaarin kasvattamista ja elinikäistä kielten oppimista. Laaja-alai
sen osaamisen osa-alueet kuten kulttuurinen ymmärrys ja yhteiskunnalli
nen tietous – tulevat hyvin esille sarjan sisällöissä.

Escalier-sarjaa on uudistettu tekemällä siitä entistäkin toimivampi. Le Nou
vel Escalier johdattaa opiskelijat hakeutumaan aitoihin, multimodaalisiin
verkkoympäristöihin innostavien projektien kautta. Opiskelijat harjoittelevat
laaja-alaisia tulevaisuuden taitoja - mm. tiedon tuottamista sekä sen yhtei
söllistä jakamista. Materiaali sisältää kiinnostavia ja monipuolisia videoita
sekä äänitteitä. Ainesta on karsittu ja keskitytty olennaiseen kirjasarjan
selkeys säilyttäen. Kaikkea opiskelijan kielitaitoa hyödynnetään, ja eri kieliä
vertaillaan keskenään.

Vahvuudet
• Tarina on positiivinen ja koukuttava, ja keskipisteenä on
viestinnällisyys.
• Kielioppi on esitetty selkeästi ja tehokkaasti.
• Kulttuuritietous välittyy nuoren näkökulmasta.

sanomapro.fi/plan-d
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ISBN 978-952-63-4194-1
K89.4

Opettajalle
• Plan D oppikirja
• Uudistettu Plan D
Digikirja
• Opettajan esitys
materiaali
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abittikokeet

Opiskelijalle
• Plan D oppikirja
• Uudistettu Plan D
Digikirja
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

Opettajalle
• Le Nouvel Escalier 1 ja 2
Digikirja
• Le Nouvel Escalier 1 ja 2
Textes et grammaire
• Escalier 3 ja 4 Oppikirja
• Uudistettu Escalier
3 ja 4 Digikirja
• Opettajan esitys-
materiaali
(Escalier 3 ja 4)
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abittikokeet

Opiskelijalle

Vahvuudet
• Ääntämistä harjoitellaan runsaasti ja johdonmukaisesti.
• Kulttuuri- ja maantuntemustiedot karttuvat mielenkiintoisesti ja
monipuolisesti.
• Kielioppi on integroitu kappaleisiin olennaiseen keskittyen ja
esimerkkien avulla.

sanomapro.fi/escalier

• Le Nouvel Escalier
1 ja 2 Digikirja
• Le Nouvel Escalier
1 ja 2 Textes et
grammaire
• Escalier 3 ja 4
Oppikirja
• Uudistettu Escalier
3 ja 4 Digikirja
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus
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Tulevaisuuden
taidot

Motivointi

Pedagoginen
sydän
Osaamisen
tekeminen
näkyväksi

Arttu-sovellus herättää
oppikirjan sisällöt henkiin!
Arttu-sovelluksella voit katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät
videosisällöt ja äänitteet omalla puhelimellasi, ilman kirjautumista.
Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa.
SOVELLUKSELLA VOIT MUUN MUASSA
• Kuunnella äänitiedostoja ja podcasteja
• Katsella videosisältöjä ja videoblogi-sisältöjä
• Lukea tekstejä ja HS -artikkeleita
Katso tarkemmat tiedot ja laitevaatimukset:

Lataa omasi App Storesta tai
Google Play -palvelusta!

Arttu-sovellus on saatavilla kaikkiin LOPS 2021 -sarjoihin
• Loisto
• Elements
• On Track
• Effekt
• Mi mundo
• Escalier
• Plan D
• Precis
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• Iiris
• Bios
• Geos
• Terve
• Verso
• Argumentti
• Mieli
• Areena

Pedagoginen sydän tiivistää
arvomme asiakaslupauksiksi
Sanoma Prolla olemme tiivistäneet työtämme ohjaavat arvot pedagogiset
sydämeksi, jonka keskiössä ovat motivointi, yksilöllinen oppiminen,
osaamisen tekeminen näkyväksi ja tulevaisuuden taidot. Nämä arvot ovat
ohjanneet myös tässä luettelossa esiteltyjen, uuteen LOPS:aan perustuvien
oppimateriaalisarjojemme kehittämistä.
MOTIVOINTI – INNOSTAMME OPPIMAAN

Opettajalla on suuri merkitys opiskelun innostuksen
sytyttämisessä ja ylläpitämisessä. Oppimateriaalien
suunnittelussa mietimme, miten voisimme auttaa opet
tajaa herättämään opiskelijoiden mielenkiinnon opis
keltavaa asiaa kohtaa. Suunnittelemme oppimateriaalin
myös erilaisia tapoja ylläpitää opiskelumotivaatiota läpi
opintokokonaisuuden. Oppiminen tuodaan lähelle oppi
laan kokemusmaailmaa muun muassa kuvituksen, tari
noiden, videoiden ja monipuolisten aineistojen kautta.
YKSILÖLLINEN OPPIMINEN – MAHDOLLISTAMME
YKSILÖLLISET OPPIMISEN POLUT

sanomapro.fi/arttu

• Uutishuone
• Fysiikka
• Sidos
• Moodi Lyhyt matematiikka
• Moodi Pitkä matematiikka
• Binomi
• Unioni

Yksilöllinen
oppiminen

Yksilöllisten oppimisen polkujen mahdollistaminen tar
koittaa, että tarjoamme jokaiselle opiskelijalle sopivan
haastavia sisältöjä oppimiseen. Erityisesti tämä arvolu
paus konkretisoituu monipuolisissa harjoituksissa, joita
tehdään yksin, yhdessä, kokeilemalla, keskustelemalla,
draaman keinoin ja esimerkiksi tutkimalla lähiympäristöä.
Helppokäyttöinen Kampus-palvelu ja eritasoiset teh
tävät niin painetuissa kuin digitaalisissa materiaaleissa
mahdollistavat jokaiselle opiskelijalle yksilöllisen oppi
misen polun ja auttavat opettajaa eriyttämään opetusta.
Kampuksessa opiskelija tunnistaa eritasoiset tehtävät
helposti tähti-ikoneista ja voi suunnitella omaa harjoit
teluaan suhteessa asettamiinsa oppimisen tavoitteisiin.
OSAAMISEN TEKEMINEN NÄKYVÄKSI – TARJOAMME
MONIPUOLISET SISÄLLÖT JA TYÖKALUT
JATKUVAAN ARVIOINTIIN

Arvioinnissa haluamme nostaa opiskelijan itsensä kes
kiöön. Tavoitteenamme on tehdä opiskelijan oman

osaamisen kehittyminen näkyväksi, jotta hän tulee tie
toisemmaksi omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tar
peistaan. Esimerkiksi Kampus-palvelussa Ohjaamoon
kertyvät suoritustiedot harjoituksista tekevät opiskelijan
työskentelyn määrän ja osaamisen näkyväksi niin opis
kelijalle itselleen kuin opettajallekin.
Tuemme oppimateriaaleissa myös opiskelijoiden itse
ohjautuvuuden taitojen kehittämistä. Kaikissa uusissa
lukion sarjoissa tarjoamme LOPS:n moduulikohtaiset
oppimistavoitteet kirjoitettuna auki opiskelijoille selkeäl
lä suomenkielellä. Aukikirjoitettujen tavoitteiden kautta
opiskelijan on helpompi asettaa itselleen konkreettisia,
helposti ymmärrettäviä oppimisen tavoitteita ja arvioida
niiden toteutumista.
Sisältömme ja digitaaliset palvelumme, kuten Ohjaa
mo ja Kompassi, auttavat opettajaa arvioinnin eri tehtä
vien toteuttamisessa lukion kiireisessä arjessa.
TULEVAISUUDEN TAIDOT – TUEMME
TULEVAISUUDEN TAITOJEN KEHITTYMISTÄ

Yksi keskeinen osa opetussuunnitelmauudistusta oli
kaikille oppiaineille yhteiset laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet. Kyse on tärkeistä tulevaisuuden taidoista, joi
ta me kaikki tarvitsemme yhä nopeammin muuttuvassa
yhteiskunnassa ja työelämässä. Oppimateriaalimme tu
kevat tulevaisuuden taitojen, kuten jatkuvan oppimisen,
hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen taitojen
kehittymistä monipuolisesti.
Monipuoliset sisältömme tukevat oppiainerajat ylittä
viä opintokokonaisuuksia. Moduulit ovat helposti yhdis
teltävissä Kampus-palvelussa, jonne opettaja voi lisätä
myös omia materiaalejaan.
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MATEMATIIKKA

MATEMATIIKKA

UNIONI Jukka Harsunkorpi • Sanna
Hassinen • Paavo Heiskanen • Katariina
Hemmo • Anna Kairema • Miia-Maarit
Saarelainen • Jorma Tahvanainen •
Timo Taskinen

MOODI LYHYT MATEMATIIKKA
Jukka Harsunkorpi • Paavo Heiskanen
• Mika Leikas • Miia-Maarit
Saarelainen • Jorma Tahvanainen

UUTUUS!

UUTUUS!

Moodilla
matematiikkaa
oppii moderneilla
ja perinteisillä
menetelmillä

Unioni auttaa
kertaamaan ja
oppimaan lukion
matematiikassa
tarvittavia keskeisiä
taitoja
Unioni on uutuusmateriaali lukion matematiikan ensimmäiselle yhteiselle
kurssille. Materiaali kertaa peruskoulun keskeisiä asioita. Teoria, esimerkit
ja tehtävät on laadittu sekä lyhyttä että pitkää matematiikkaa ajatellen.
Tehtävät on jaoteltu kolmeen osaan. Harjoittelu aloitetaan perustehtävis
tä, jonka jälkeen opiskelija voi siirtyä joko sarjaan I tai II. Sarja I on kokoelma
tehtäviä lyhyttä matematiikkaa kohti suunnattaessa ja sarja II vastaavasti
pitkää matematiikkaa kohti suunnatessa.
Lukion matematiikassa vaadittavien ohjelmistotaitojen harjoitteleminen
alkaa perusteista. Ohjelmistotaitoja opetetaan esimerkkien ja tehtävien
avulla aina, kun se tukee matematiikan ymmärtämistä ja oppimista. Opet
taja voi seurata ryhmän edistymistä Ohjaamosta. Digikirjassa opiskelija
vastaa avoimiin tehtäviin Abitti-editorilla.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Monipuolisista tehtävistä löytyy sopivaa tekemistä jokaiselle.
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat tarkistamaan tehtävät ja
oppimaan niistä.

sanomapro.fi/unioni
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Opettajalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
• Ratkaisut, jotka on
jaettavissa opiskelijoille
• Abitti-koetehtävä
pankki
• Tieto materiaalin
LOPS21-vastaavuudesta
• Tutkimusten taustaideat

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja

Moodi Lyhyt matematiikka on uutuussarja lyhyen matematiikan opiskeluun.
Moodi kehittää matematiikan osaamista opiskelijoiden erilaiset taustat
huomioiden. Keskeiset asiat käsitellään tiiviisti, ja esimerkit konkretisoivat
sisältöjä. Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
Kattavista tehtäväsarjoista löytyy jokaiselle tekemistä perustehtävistä
erittäin vaativiin soveltaviin tehtäviin. Jokaisessa luvussa on kaksi tehtä
väsarjaa, joissa molemmissa opitaan ydinasiat, ja vaativammassa syven
netään osaamista haastavilla ja soveltavilla tehtävillä. Sarjassa käydään
läpi ohjelmistotaitoja aina, kun se tukee matematiikan ymmärtämistä ja
oppimista.
Kunkin luvun Taitopuntari-tehtävä auttaa oppimisen seurannassa ja
itsearvioinnissa. Opettaja voi seurata opetusryhmänsä edistymistä Ohjaa
mosta. Digikirjassa opiskelija vastaa avoimiin tehtäviin Abitti-editorilla.
Opiskelija saa itsestään tarkistuvista tehtävistä palautteen automaattisesti.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat tarkistamaan tehtävät ja
oppimaan niistä.
• Opiskelija oppii ohjelmistotaitoja teorian, esimerkkien ja tehtävien
rinnalla.

sanomapro.fi/moodi

Opettajalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
• Ratkaisut, jotka on
jaettavissa opiskelijoille
• Abitti-koetehtävä
pankki
• Tieto materiaalin
LOPS21-vastaavuudesta
• Tutkimusten taustaideat

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
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MATEMATIIKKA

MATEMATIIKKA

MOODI PITKÄ MATEMATIIKKA
Jukka Harsunkorpi • Paavo Heiskanen
• Mika Leikas • Miia-Maarit Saarelainen
• Jorma Tahvanainen

BINOMI Sanna Hassinen•
Katariina Hemmo • Anna Kairema
• Timo Taskinen • Sami Alatupa

UUDISTUS!

UUDISTUS!

Binomi kannustaa
oppimaan
matematiikkaa
yhdessä

Hyvällä Moodilla
mestariksi
Moodi Pitkä matematiikka uudistaa Tekijä Pitkä matematiikka -sarjan.
Moodi kehittää ja vahvistaa opiskelijan matemaattista osaamista. Teoria
käsitellään sarjassa täsmällisesti, ja esimerkit konkretisoivat sisältöjä.
Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
Kattavista tehtäväsarjoista löytyy jokaiselle tekemistä perustehtävistä
erittäin vaativiin soveltaviin tehtäviin. Jokaisessa luvussa on kaksi tehtävä
sarjaa, joissa molemmissa opitaan ydinasiat, ja vaativammassa syvenne
tään osaamista haastavilla ja soveltavilla tehtävillä. Käytettävissä on myös
muokattava polku, jossa kunkin luvun tehtävistä on koottu kolmitasoinen
tehtäväsarja.
Sarjassa käydään läpi ohjelmistotaitoja aina, kun se tukee matematii
kan ymmärtämistä ja oppimista.Kunkin luvun Taitopuntari-tehtävä auttaa
oppimisen seurannassa ja itsearvioinnissa. Opettaja voi seurata opetus
ryhmänsä edistymistä Ohjaamosta. Digikirjassa opiskelija vastaa avoimiin
tehtäviin Abitti-editorilla.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat tarkistamaan tehtävät ja
oppimaan niistä.
• Opiskelija oppii ohjelmistotaitoja teorian, esimerkkien ja tehtävien
rinnalla.

sanomapro.fi/moodi-pitka-matematiikka/
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Opettajalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
• Ratkaisut, jotka on
jaettavissa opiskelijoille
• Abitti-koetehtävä
pankki
• Tieto materiaalin
LOPS21-vastaavuudesta
• Tutkimusten taustaideat

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja

Binomi-sarja uudistaa Tekijä Lyhyt matematiikka -sarjan. Binomissa teoria
on esillä selkeästi ja havainnollisesti ja esimerkeissä on käytetty paljon
havainnollistavia ja selittäviä elementtejä.
Runsas tehtävävalikoima eriyttää ja ohjaa tekemistä. Tehtävät on jaoteltu
kolmeen osaan: kaikille yhteiset tehtävät, perustehtävät ja syventävät teh
tävät. Tehtävissä, esimerkeissä ja teoriassa hyödynnetään monipuolisesti
Abitista löytyviä ohjelmistoja ja ohjataan näiden käyttöön. Valmiit tehtä
väpolut auttavat valitsemaan juuri oikean tavoitetason mukaiset tehtävät.
Tehtävät ja esimerkit on luokiteltu käytettävissä olevien ohjelmistojen
mukaan.
Muistatko? -testillä opiskelija voi varmistaa kunkin luvun lähtötietojen
hallinnan ja Osaatko? -testillä keskeisten asioiden omaksumisen. Valmiit
itsearviointiväittämät auttavat opiskelijaa oman oppimisen arvioinnissa.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Värit, huomautukset, videot ja GeoGebra-appletit selittävät ja
havainnollistavat asioita monipuolisesti.
• Esimerkeissä ja tehtävissä huomioidaan ylioppilaskokeen A- ja
B-osien erilaiset vaatimukset.
• Eriyttävä ja ohjaava tehtävävalikoima on jaoteltu kolmeen tasoon.

sanomapro.fi/binomi

Opettajalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
• Ratkaisut, jotka on
jaettavissa opiskelijoille
• Abitti-koetehtäviä
• Monivalintatehtävistö
kertaamiseen ja
kokeiden laatimiseen
• Lisäesimerkkejä
• Lisätehtäviä
• PowerPoint-pohjat
opetuksen tueksi
• TI-nspiren
esimerkkipohjat
• Laaja-alaisiin taitoihin
liittyvä teemamoniste

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
tekstit, tehtävät, videot
ja GeoGebra-appletit
• Printtikirja
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Moodi-sarjassa
digitaaliset työvälineet
tukevat
matematiikan
Vahvuudet
ymmärtämistä ja oppimista
• Kolme parasta vahvuutta listattuna
• Kolme parasta vahvuutta listattuna

Digitaaliset työvälineet visualisoivat matematiikan käsitteitä,
määritelmiä ja lauseita. Matematiikan opettaja Paavo Heiskanen kertoo,
miten hän käyttää digitaalisia työvälineitä omassa opetuksessaan ja
miten niitä hyödynnetään uudessa Moodi-sarjassa.

A

varuusgeometrian kappaleiden hahmottaminen
on monelle opiskelijalle haastavaa. Sitä voidaan
helpottaa digitaalisilla työvälineillä, joilla saa
daan nopeasti piirrettyä kolmiulotteinen kappale yhdes
sä käänneltäväksi ja tarkasteltavaksi.
– Kolmiulotteisten kappaleiden piirtäminen ja dynaa
minen tarkastelu digitaalisilla työvälineillä on tuonut
paljon lisäarvoa omaan opetukseeni. Avaruuskappalei
siin liittyvät kulmat, kappaleen muodon ja kappaleiden
tasolevitykset pystyy esittämään nyt paljon selkeäm
min verrattuna aikaan, jolloin niitä piirsi itse liitutaululle,
sanoo matematiikan opettaja ja apulaisrehtori Paavo
Heiskanen Kuopion Lyseon lukiosta. Heiskanen on yksi
tekijöistä uudessa lukion pitkän ja lyhyen matematiikan
Moodi-sarjassa.
Moodi-sarjassa käytetään digitaalisia työvälineitä
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aina, kun se tukee matematiikan ymmärtämistä ja op
pimista. Lukion matematiikassa uusia määritelmiä on
helpompi avata opiskelijoille, kun niitä pystyy samalla
visualisoimaan. Esimerkiksi derivaatan määritelmän ja
yhdenmuotoisuuskuvaukset voi visualisoida digitaalisil
la työvälineillä helposti ja dynaamisesti.
OHJELMISTOTAIDOT TULEE RAKENTAA RINTA
RINNAN MATEMATIIKAN KANSSA

Myös rutiinilaskenta helpottuu digitaalisten työvälinei
den avulla. Soveltavissa tehtävissä rutiinilaskentaa voi
daan siirtää ohjelmistoille, kun sitä on ensin harjoiteltu
riittävästi yksinkertaisilla esimerkeillä ja tehtävillä.
– Kun rutiinilaskuja suoritetaan soveltavissa tehtävissä
symbolisen laskennan ohjelmilla, se siirtää painopistet
tä työläästä mekaanisesta laskennasta kokonaisuuden

ymmärtämiseen. Samalla opiskelijan tarkkaavaisuus
säilyy paremmin ongelmanratkaisussa ja käsitteen mer
kityksessä, Heiskanen sanoo.
Moodissa osa tehtävistä ratkotaan symbolisen las
kennan ohjelmilla eli niin sanotuilla CAS-laskimilla.
Kaikki keskeiset ohjelmistotaidot on koottu omiin ohjel
misto-laatikoihin, joissa huomioidaan yleisimmät lu
kion matematiikan laskinohjelmistot GeoGebra, Casio
ja Texas Instruments. Jokaiseen ohjelmisto-laatikkoon
liittyy myös video, jossa opetetaan ohjelmistotaito Geo
Gebra-ohjelmalla.
Ohjelmistotaitojen opetus on Moodissa osa oppimis
tarinaa. Taitoja opetetaan sitä mukaa, kun se on mie
lekästä matematiikan oppimisen ja ymmärtämisen
kannalta. Ohjelmistotaitoja opitaan pieninä palasina
teorian ja esimerkkien rinnalla yhdessä matematiikan
oppimisen kanssa. Taitoja harjoitellaan samaa tahtia
harjoitustehtävissä.
– GeoGebra on dynaamisen geometrian ohjelmistona
Moodi-sarjassa vahvasti esillä. Sillä esimerkiksi piirre
tään ja tutkitaan geometrian, analyyttisen geometrian
sekä vektorilaskennan kuvia. Samoin funktioiden kuvaa
jien piirtämistä ja tulkintaa tehdään ohjelmalla paljon.
DIGIMATERIAALI TUO LISÄARVOA OPETUKSEEN

Heiskanen arvostaa digimateriaalia opetuksessa, sillä
kaikki oppimista tukeva lisämateriaali on helposti saata

villa heti opiskeltavan asian yhteydessä. Moodi-sarjassa
on paljon videomateriaalia, kuten ohjelmistovideoita, vi
deoituja esimerkkejä ja harjoitustehtävien ratkaisuja.
Itsearviointitehtävät ja monivalintatestit auttavat
opiskelijaa oman oppimisen seuraamisessa ja itsearvi
oinnissa. Moodissa jokaisen luvun lopussa on Taitopun
taritehtävä, joka mittaa luvun perustaitojen hallintaa.
Opiskelija voi tarkistaa tehtävän itse, sillä digimateriaa
lissa on tehtävään malliratkaisu ja pisteytysohje. Lisäk
si Moodissa on jokaisen jakson lopussa itsetarkistuva
monivalintatesti. Taitopuntarien ja monivalintatestien
avulla myös opettaja saa helposti tietoa opetusryhmän
osaamisesta.
Heiskanen korostaa, että myös Moodin runsaat ha
vainnollistavat appletit tukevat matematiikan oppimista.
– Opiskelijan oppimista tuetaan sekä teoriassa että
esimerkeissä valmiilla appleteilla, joiden ansiosta opis
kelijan ei tarvitse tehdä itse kaikkea. Esimerkkien ja teh
tävien yhteydessä on toki myös sellaisia appletteja, joita
käytetään kiinteänä osana ratkaisua. Kaikki appletit ovat
digikirjassa helposti saatavilla yhden klikkauksen takana.
Moodin digikirjan kaikkiin tehtäviin pystyy vastaa
maan Abitti-editorilla.
– Moodin digikirjassa on sama Abitti-editori kuin yli
oppilaskokeessakin, joten digikirjan käyttäminen on
luonteva tapa harjoitella digitaalista vastaamista koko
lukio-opintojen ajan, Heiskanen kertoo.
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KEMIA

FYSIIKKA

FYSIIKKA Jenni Andersin •
Pentti Frondelius • Jari Latva-Teikari
• Heikki Lehto

SIDOS Katja Hieta • Anni Kukko •
Outi Kylliäinen • Akseli Mansikkamäki
• Petri Pihko • Kirsi-Maria Vakkilainen

UUTUUS!

UUDISTUS!

Fysiikka-sarja antaa
erinomaiset valmiudet
tulevaisuuteen
Fysiikka-sarja on pitkän kehitystyön tuloksena muotoutunut moderni ja
laadukas kokonaisuus. Sarjan uudistuksessa on entisestään vahvistettu
kokeellisuuden roolia tarjoamalla aiempaa enemmän video- ja aineisto
materiaalia kokeellisten töiden tueksi. Sarjan avulla opiskelija oppii ryhmä
työtaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua, sekä
hyödyntämään erilaisia ohjelmistoja.
Teoriateksti on kirjoitettu opiskelijalle ymmärrettävään muotoon. Opiske
lijan oppimista ja ymmärtämistä tukevat myös arkielämän ilmiöitä mallin
tavat animaatiot, simulaatiot ja videot.
Tehtävät on jaoteltu perus-, syventäviin, soveltaviin ja kokeellisiin tehtä
viin. Tehtäviin liittyvät taulukot ja usein myös muu sähköinen materiaali on
saatavilla eri muodoissa. Kaikkiin tehtäviin on tarjolla malliratkaisut, joiden
avulla opiskelija voi tarkistaa tehtävät ja oppia niistä lisää.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Monipuolisista tehtävistä löytyy sopivia harjoituksia erilaisille
opiskelijoille ja eri tarkoituksiin.
• Videot kokeellisista töistä tukevat oppimista.
• Materiaaliin liitetyt aineistot harjoittavat opiskelijaa kokeelliseen
työskentelyyn ja ohjelmistojen käyttöön.

sanomapro.fi/fysiikka
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Rakennetaan
vahvoja sidoksia
tulevaisuuteen

Opettajalle
• Kysymyksiä
ennakkokäsityksiin,
motivointiin ja
arviointiin
• Vinkkejä opetuksessa
huomioitaviin
asioihin sekä luetteloja
tarvittavista asioista
• Abitti-koetehtävä
pankki
• Kaikkien tehtävien
ratkaisut

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
kaikki aineistot, videot
ja simulaatiot
• Printtikirja

Sidoksen avulla opiskelijat oppivat kemiaa kokeellisuuden, nykyaikaisten
sovellusten ja arkielämän ilmiöiden siivittäminä. Monipuoliset animaatiot
tukevat oppimista.
Sidos ohjaa harjoittelemaan erilaisia työtapoja kokeellisten töiden ja
toiminnallisten tehtävien kautta. Samalla opiskelija oppii ryhmätyötaitoja,
kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua. Erilaisten ohjel
mistojen hyödyntäminen on oleellinen osa harjoittelua. Harjoitustehtävät on
jaoteltu kolmeen osioon ylioppilaskokeen luokittelun mukaisesti. Tehtäviin
on tarjolla ratkaisut, joiden avulla opiskelija voi tarkistaa tehtävät ja oppia
niistä lisää. Kokeelliset työt on myös videoitu.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Vahvuudet
• Ilmiöitä havainnollistavat animaatiot ja videot auttavat
ymmärtämään opeteltavia asioita.
• Toiminnalliset tehtävät konkretisoivat sisältöjä ja tuovat vaihtelua
opetukseen.
• Materiaaliin sisältyvät aineistot harjoittavat opiskelijaa kokeelliseen
työskentelyyn ja ohjelmistojen käyttöön.

sanomapro.fi/sidos

Opettajalle
• Vinkkejä opetuksen
toteuttamiseen
ja kokeelliseen
työskentelyyn
• Abitti-koetehtävä
pankki
• Kaikkien tehtävien
ratkaisut

Opiskelijalle
• Digikirja, joka sisältää
kaikki aineistot, videot
ja simulaatiot
• Printtikirja
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BIOLOGIA

IIRIS Sanna Alho • Hanna Buuri • Jari
Kolehmainen • Elisa Mehtälä • Petri Ojala
• Mikael Segerstråle

UUTUUS!

Moderni ja
aikakauslehtimäinen
biologian Iiris-sarja
herättää oppimisen ilon lukiossa

Luonto on
ihmeellinen
– niin myös Iiris

Biologian ihmeellinen maailma aukeaa Iiris-sarjassa
elämyksellisellä ja uudenlaisella tavalla.

B

UPEA ULKOASU JA UUDENLAISET ELEMENTIT
KOUKUTTAVAT BIOLOGIAN OPISKELUUN

Iiris on uusi lukion biologian sarja, joka avaa biologian ihmeellisen maail
man elämyksellisellä tavalla ja nojaa vahvasti viimeisimpään tutkimustie
toon. Lukujen pysäyttävät aloituskuvat herättävät opiskelijoiden mielenkiin
non, ja yllättävät ja hauskat nostot biologian maailmasta pitävät innostusta
yllä.
Oppimateriaalin rakenne tukee oppimista: Selkeä perusteksti ja havain
nolliset piirrokset opettavat luvun ydinasiat. Kuvissa ja kuvateksteissä
olevat esimerkit puolestaan syventävät ymmärrystä. Lukujen sisällä opiske
lijaa viitataan lukemaan lisää aiheesta myös muualta kirjasta.
Iiriksen monipuolisista tehtävistä löytyy avointen tehtävien lisäksi itse
näiseen harjoitteluun soveltuvia itsetarkistuvia tehtäviä. Iiriksessä on myös
erillisiä, opiskelutaitoja kehittäviä elementtejä sekä Tutustu tutkijaan -teks
tejä, joissa oikeat tutkijat pääsevät kertomaan omasta työstään.

Vahvuudet
• Elämyksellinen kuvitus ja mielenkiintoiset nostot biologian
maailmasta innostavat biologian opiskeluun.
• Lue lisää -viittaukset ja kattava käsiteluettelo auttavat
hahmottamaan kokonaisuutta.
• Digikirjan monipuoliset tehtävät antavat mahdollisuuden myös
itsenäiseen harjoitteluun, ja syventävät tekstit tarjoavat lisätietoa
biologian yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

iologiaa pidetään vaativana oppiaineena. Siinä on
paljon käsitteitä, biologisia termejä, tiukka opetus
suunnitelma ja opintojaksot, joissa on enemmän
asiaa kuin muissa reaaliaineissa. Oman osansa biolo
gian vaativuuteen tuo opetussuunnitelman edellyttämä
kokeellisuus, joka vie osan oppitunneista.
– Oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet viime vuosi
na. Kun luokassa on opinnoissaan heikosti suoriutuvien
opiskelijoiden lisäksi myös kunnianhimoisia opiskeli
joita, jotka tähtäävät opiskelemaan lääketiedettä, on
innostavan ja eriyttävän materiaalin tarve kasvanut en
tisestään, kertoo biologian ja maantieteen lehtori Jari
Kolehmainen, joka opettaa Kouvolan Yhteislyseossa
sekä Kouvolan iltalukiossa. Jari on myös yksi tekijöistä
täysin uudessa lukion biologian Iiris-sarjassa.
Iiriksessä opiskelijan innostusta ylläpitävät esimerkik
si biologiaan liittyvät oudot, yllättävät ja hauskat nostot,
joita kutsutaan materiaalissa Oho!-teksteiksi.
– Nykyään ei enää riitä, että oppitunnin alussa on pieni
motivaatiohetki, vaan tunnilla tarvitaan 10–15 minuutin
välein uusi innostava asia. Kun päästään opiskelemaan
ilon kautta, innostus ja kiinnostus oppiaineeseen pysy
vät paremmin yllä, Kolehmainen sanoo.

UUSINTA TUTKIMUSTIETOA
INNOSTAVASSA PAKETISSA

Iiriksen lukujen aloitusaukeamat tuovat Avara luonto
-henkisesti aiheet hyvin lähelle opiskelijaa. Opiskelijoi
den mielenkiinnon herättävät isot ja pysäyttävät lukujen
aloituskuvat.
– Kuvissa on jokin wow-efekti, hauska asia tai mie
lenkiintoinen yksityiskohta, joka innostaa asiasisällön
opiskeluun. Iiriksen ulkoasuun on muutenkin panostettu.
Oppikirjassa on moderni aikakauslehtimäinen taitto, Ko
lehmainen kertoo.
Iiriksen kieleltään ja asiasisällöltään selkeä teksti no
jaa viimeisimpään tutkimustietoon. Sarjan kehittämises
sä on ollut mukana lukuisia biologian asiantuntijoita.
Iiris-sarja ohjaa lukiolaista opiskelutekniikkaan ja si
sältää paljon erilaisia vaihtoehtoja opiskeluun ja ope
tukseen. Oppikirjoissa on oma oppimaan oppimisen
aukeama opiskelutekniikoille. Sarja tarjoaa vinkkejä esi
merkiksi vastaustekniikoihin, argumentaatiotaitoihin ja
tiedonhakuun.
Opettajan aineistosta löytyy opettajalle materiaalia
oppituntien suunnitteluun ja niiden pitämiseen, esimer
kiksi esitysmateriaalia ja käsitekarttoja.
Opiskelijalle löytyy digikirjasta syventäviä tekstejä,
jotka tukevat ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin
valmistautumista. Osa digikirjan tehtävistä on itsestään
tarkistuvia, ja avoimissa tehtävissä on runsaasti aineisto
tehtäviä. Osaan tehtävistä saa lisämateriaalia Arttu-so
velluksesta.

sanomapro.fi/iiris
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BIOLOGIA

MAANTIEDE

BIOS Päivi Happonen • Mervi Holopainen
• Panu Sotkas • Marja Tihtarinen-Ulmanen

GEOS Hannele Cantell • Heikki Jutila •
Jari Kolehmainen • Sirpa Lappalainen
• Mari Sorvali

UUDISTUS!
UUDISTUS!

Luotettava,
ajantasainen
ja innovatiivinen

Maailma haltuun
Geoksen avulla

INNOSTAVA, KATTAVA JA LUOTETTAVA SARJA
LUKION BIOLOGIAN OPISKELUUN

GEOS KERTOO SELKEÄSTI JA INNOSTAVASTI
KESKEISISTÄ GLOBAALEISTA ILMIÖISTÄ

Bios-sarjan selkeä ja hyvin jäsennelty teksti, runsas kuvitus ja havainnolliset
piirroskuvat herättävät mielenkiinnon bio- ja ympäristötieteitä kohtaan ja
tukevat luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Bios-sarjassa avataan
myös opiskeltavien aiheiden yhteiskunnallista merkitystä. Laaja-alaisen
osaamisen kaikki tavoitteet on huomioitu Bios-sarjan uudistuksessa ja esi
merkiksi osa tehtävistä liittyy niihin.
Sarjan tehtävissä on huomioitu biologialle ominainen havainnointiin ja
kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta sekä aktivoivat ja vuorovaikut
teiset työ- ja toimintatavat. Biologista tutkimusta ja biotieteiden nopeaa
kehitystä esitellään esimerkiksi tutkijahaastatteluiden avulla.
Digitaalisen materiaalin videot, animaatiot, lisätehtävät ja linkit ulkopuo
lisiin materiaaleihin rikastuttavat lukukokemusta. Itsetarkistuvat tehtävät
innostavat opiskelijaa itsenäiseen opiskeluun.

Vahvuudet
• Tehtävien avulla harjoitellaan monipuolisesti biologian alan
tietoja ja taitoja, ja tehtävissä otetaan huomioon myös laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet.
• Visuaaliset yhteenvedot jokaisen luvun lopussa sekä kattava
käsitehakemisto auttavat kokonaisuuksien hahmottamisessa ja
kertaamisessa.
• Sarjan opettajan aineistossa on materiaalia monipuoliseen
arviointiin: itse- ja vertaisarvioinnit, taitojen arviointi sekä laajaalaisen osaamisen arviointi.

sanomapro.fi/bios
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Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

Uudistuneen Geos-sarjan mielenkiintoiset tekstit ja havainnollinen kuvitus
luovat perustan maantieteellisen ajattelun kehittymiselle. Uuden lukion
opetussuunnitelman mukaisessa Geos-sarjassa on kiinnitetty erityistä
huomiota ulkoasun selkeyteen: keskeisin opiskeltava asia erottuu aiempaa
paremmin syventävästä materiaalista, kuten alueellisista esimerkeistä.
Sarjan tehtävät harjoittavat monipuolisesti maantieteen tietoja ja taitoja
ja antavat opiskelijalle hyvät valmiudet maantieteen ylioppilaskirjoituksiin
sekä jatko-opintoihin.
Uuden opetussuunnitelman korostamat laaja-alaisen osaamisen ta
voitteet toteutuvat sarjassa kattavasti ja luonnollisesti. Globaali sivistys,
eettiset valinnat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat Geoksen ydintä.
Runsas geomedian hyödyntäminen erityisesti tehtävissä kehittää opiske
lijoiden kriittistä monilukutaitoa. Opettajan aineisto tarjoaa konkreettista
apua monipuoliseen arvioinnin toteutukseen.

Vahvuudet
• Selkeä perusteksti sekä runsas valokuva-, kuvaaja-, piirros- ja
kartta-aineisto tukee oppimista ja herättää ajatuksia.
• Tehtävien avulla harjoitellaan keskeisiä maantieteen tietoja
ja taitoja monipuolisesti. Itsetarkistuvat digitaaliset tehtävät
mahdollistavat itsenäisen harjoittelun.
• Opettajan aineisto tarjoaa tukea arviointiin ja oppituntien
suunnitteluun.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

sanomapro.fi/geos
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FILOSOFIA

PSYKOLOGIA

MIELI Kristiina Holm • Eino Partanen
• Atte Tahvanainen • Vesa Åhs

ARGUMENTTI Ilmari Hirvonen •
Matti Mäkikangas • Seppo Nyyssönen

UUTUUS!

Mieli innostaa
opiskelemaan
psykologiaa ja auttaa
ottamaan tehokkaat
oppimisstrategiat
haltuun

UUDISTUS!

MIELI 2
L U K I O N P S Y KO L O G I A

Kehittyvä ihminen

Argumentti tuo
filosofian lähelle
opiskelijan maailmaa

Mieli on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian sarja,
jossa on kiinnitetty erityistä huomiota havainnollisuuteen ja luettavuuteen.
Lukujen rakenne ohjaa opiskelijaa kehittämään opiskelustrategioitaan ja
löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Mielen teksti ja tehtävät antavat
vahvan pohjan ymmärtää psykologiaa tieteenä. Havainnolliset kaaviot,
taulukot ja kuviot helpottavat psykologian käsitteiden ja ilmiöiden ymmär
tämistä. Mielessä avataan sekä klassikkotutkimuksia että uutta tutkimusta
opiskelijoiden tarkasteltavaksi.
Mieli sisältää runsaasti erilaisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opis
kelijalle piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat moni
puolisen arvioinnin toteutumista. Itsetarkistuvia tehtäviä opiskelija pystyy
tekemään myös itsenäisesti. Tehtävät sisältävät ajankohtaisia aineistoja,
jotka havahduttavat opiskelijan tutkimaan ympäristöään psykologisesta
näkökulmasta. Mielen tehtävät ja tekstit tarjoavat erinomaiset valmiudet
yo-kirjoituksiin.

Vahvuudet
• Mielen lukujen rakenne muodostuu niihin sisäänrakennetuista
lukustrategioista. Psykologian taustalla oleva tutkimus tulee
Mielessä esiin havainnollisesti, ja se innostaa sekä tutkimaan lisää
että tarkastelemaan tutkimusta kriittisesti. Kielitietoinen teksti
auttaa käsitteiden omaksumisessa ja tukee eritasoisia lukijoita.
• Digikirja opettajan aineistoineen on opettajalle oiva työkalu
opetuksen suunnitteluun. Opettaja voi muokata materiaalia omaan
opetukseen sopivaksi.
• Mieli sopii erinomaisesti myös etä- ja itsenäiseen opiskeluun:
digitehtävät auttavat hahmottamaan omaa edistymistä, ja
kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon
avulla.

sanomapro.fi/mieli
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Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

Argumentti on päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Uudistuk
sessa on pidetty kiinni sarjan selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Lukuja on
muokattu ja tekstiä hiottu entistä luettavammaksi. Uudistettu kuvamaailma
kuvateksteineen houkuttelee pohtimaan filosofisia kysymyksiä. Lukemista
rytmittävät elementit tukevat opiskelua: lukukohtaiset tiivistelmät ja luvun
keskeiset käsitteet auttavat pääasioiden kertaamisessa.
Argumentti sisältää monipuolisia digitaalisia tehtäviä, jotka harjoittavat
tärkeitä filosofian taitoja. Omaa oppimistaan voi seurata kätevästi Ohjaa
mon avulla. Itsetarkistuvia tehtäviä opiskelija pystyy tekemään myös
itsenäisesti.

Vahvuudet
• Argumentti käsittelee hankaliakin filosofian aiheita
opiskelijaystävällisesti ja ymmärrettävästi. Erilaisten ajatuskokeiden
esittely ohjaa filosofiseen pohdintaan.
• Argumentti sopii erinomaisesti myös etä- ja itsenäiseen opiskeluun:
digitehtävät auttavat hahmottamaan omaa edistymistä, ja
kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon
avulla.
• Argumentti on opettajalle mainio työkalu opetuksen suunnitteluun:
digikirja sisältää runsaasti materiaalia opettajan aineistoineen ja on
muokattavissa opetusryhmän tarpeisiin.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

sanomapro.fi/argumentti
35

YHTEISKUNTAOPPI

HISTORIA

AREENA Juhana Aunesluoma •
Ossi Kokkonen • Suvi Randén •
Janne Rilla • Mari Vares • Soile Varis

UUTISHUONE Eerik Ahola • Juhana
Aunesluoma • Pauliina Grönholm •
Ossi Kokkonen • Janne Rilla • Jouni
Similä • Pauli Seppänen • Soile Varis

UUTUUS!
UUTUUS!

Uudenlainen
yhteiskuntaopin
sarja aktiiviselle
opiskelijalle!

Hallitse historiaa
Areenalla!
Areena on täysin uudenlainen digitaalinen oppimateriaali, jota on kehitetty
tiiviisti yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Areenassa painotetaan
ajattelun taitoja ja lähteiden kriittistä tulkintaa. Historian kehityskulkuja kä
sitellään Areenassa uudella tavalla: oppimateriaalin uudenlainen rakenne
tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja
jatkuvuutta, sekä ihmisten arkielämää ja toimintamahdollisuuksia käsitel
tyinä aikoina.
Tehtävissä harjoitellaan monipuolisesti historian taitoja, erityisesti histo
riallisen lähdeaineiston käyttämistä. Perustekstit avaavat kunkin aikakau
den syy-seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta. Näkökulmat syventävät
käsiteltyjä aiheita ja laajentavat ymmärrystä ilmiöistä. Huolella valitut
kuvat, tilastot ja aineistot auttavat ymmärtämään historiaa ja kehittämään
historiatietoisuutta ja historian taitoja.

Vahvuudet
• Areenassa opiskelu pohjautuu omaan aktiiviseen tekemiseen, jolloin
oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä.
• Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty huomiota käsitteiden
ymmärrettävään määrittelyyn ja käyttöön. Perustekstit on
mahdollista lukea myös painetussa muodossa.
• Tehtävät antavat selkeän kuvan omasta osaamisesta ja tarjoavat
välineet monipuoliseen itsearviointiin. Tehtävät sisältävät niin
avoimia kuin itsetarkistuvia tehtäviä ja runsaasti aineistoja.
Suoritukset näkyvän kätevästi Ohjaamossa.
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Uutishuone on aktiivisen opiskelijan digitaalinen oppimateriaalisarja, jota
on kehitetty yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Uutishuone
ohjaa pohdiskelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä, tarkastelemaan kriit
tisesti yhteiskunnasta esitettyä tietoa ja muodostamaan omia perusteltuja
mielipiteitä. Tiedonhankinta ja tiedon luotettavuuden arviointi ovat tärkeitä
taitoja maailmassa, joka on täynnä erilaisia mielipiteitä, tietoa ja valeuuti
sia. Uutishuoneen vahva mediapainotus harjoittaa medialukutaitoa, joka on
elintärkeä yhteiskunnallinen taito. Materiaali sisältää runsaasti ajankohtai
sia aineistoja, kuten Helsingin Sanomien artikkeleita ja uutiskuvia.
Monipuoliset tehtävät sisältävät avoimien tehtävien lisäksi itsetarkistuvia
tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi seurata oppimistaan. Opettaja ja opiske
lija voivat seurata opintojen edistymistä helposti reaaliajassa Ohjaamossa.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu tekstikirja
(sis. perustekstit)

Vahvuudet
• Opiskelu pohjautuu omaan aktiiviseen tekemiseen, jolloin
oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä.
• Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty huomiota käsitteiden
ymmärrettävään määrittelyyn ja käyttöön. Perustekstit on
mahdollista lukea myös painetussa muodossa.
• Monipuoliset tehtävät piirtävät selkeää kuvaa omasta osaamisesta
ja antavat välineet monipuoliseen itsearviointiin. Ajankohtaisiin
aineistoihin perustuvat digitehtävät ohjaavat tutkimaan
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja toimivat myös itsenäisessä opiskelussa.
Suoritukset näkyvän kätevästi Ohjaamossa.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu tekstikirja
(sis. perustekstit)
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USKONTO

TERVEYSTIETO

VERSO Katri Hanki • Mikko Karttunen
• Seppo Nyyssönen • Mari Rauhala

TERVE Juuso Antikainen • Kati Karas
• Antti Nurmi • Paula Reinikkala •
Lotta Suviranta • Pirjo Orkovaara

UUDISTUS!
UUDISTUS!

Uudistunut
Verso vakuuttaa
selkeydellään

Intohimona
terveystieto

Uuden opetussuunnitelman mukaan uudistetussa Versossa uskontoa tar
kastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä, joka muuttuu maailman
mukana. Sarjassa painottuu selkeys: lukemista helpottavat koonnit ja ele
mentit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat hahmottamaan
tekstin tärkeimmät sisällöt. Sarjan upea kuvitus havainnollistaa tekstiä ja
tuo näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.
Verso sisältää monipuolisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijal
le piirtyy selkeä kuva omasta oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuoli
sen arvioinnin toteutumista. Osa digitaalisista tehtävistä on itsetarkistuvia,
ja opiskelija pystyy tekemään niitä myös itsenäisesti ja seuraamaan samal
la oppimistaan. Tehtävät sisältävät myös ajankohtaisia aineistoja.

Vahvuudet
• Versossa on panostettu selkeyteen: lukemista helpottavat koonnit
ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat
hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Upea kuvitus ja raikas
ulkoasu motivoivat tarttumaan tekstiin.
• Verso taipuu erinomaisesti myös etä- ja itsenäiseen opiskeluun:
digitehtävät sisältävät itsetarkistuvia tehtäviä ja avotehtäviä
sekä erilaisia aineistoja. Itsetarkistuvat tehtävät antavat välittömän
palautteen. Kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on
helppoa Ohjaamon avulla.
• Opettajalle Verso on oivallinen työkalu opetuksen suunnitteluun.
Digikirja opettajan aineistoineen on muokattavissa ryhmän
tarpeisiin. Sisältöjä voi järjestellä uudestaan, lisätä ja piilottaa.
Verso sisältää opettajalle runsaasti tukea monipuoliseen arviointiin.
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TERVE-SARJA HELPOTTAA OPETTAJAN JA OPISKELIJAN ARKEA

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja

Terve on kokeneiden oppikirjailijoiden laatima sarja, jonka uudistuksessa
on kiinnitetty erityistä huomiota sisällön laajuuteen ja selkeyteen. Sisäl
tö keskittyy olennaiseen, ja teksti on lukiolaiselle sopivaa. Terve-sarjan
opetuskäytössä testatut ja hyväksi havaitut ratkaisut tukevat oppimista ja
helpottavat opiskelijan ja opettajan arkea: Luku alkaa ajattelua aktivoivilla
kysymyksillä ja loppuu tiivistelmään. Informatiiviset väliotsikot ja keskeisten
käsitteiden lihavoinnit jäsentävät kokonaisuutta. Lukuisat taulukot ja jäsen
netyt listat kertovat olennaisimman asian tiivistetyssä muodossa.
Monipuoliset tehtävät sisältävät niin perustehtäviä kuin vaativia ja
ajattelun taitoja kehittäviä aineistotehtäviä. Itsenäinen harjoittelu on vai
vatonta itsetarkistuvien tehtävien avulla, joista opiskelija saa välittömän
palautteen. Opettajan aineisto tarjoaa opettajalle muun muassa muokat
tavat tuntimuistiinpanot, ja Ohjaamon avulla osekä opiskelija että opettaja
seuraavat helposti opinnoissa edistymistä.

Vahvuudet
• Kirjan rakenne, selkeä teksti ja hyvin jäsennellyt sisällöt tukevat
oppimista ja helpottavat näin myös opettajan työtä.
• Oma hyvinvointi -elementti liittää käsiteltävän aiheen
opiskelijan omaan elämään ja kehittää oppilaan itsetuntemusta ja
hyvinvointiosaamista.
• Luotettava ja oleelliseen keskittyvä sisältö, joka on kokeneiden
oppimateriaalien tekijöiden laatima ja alan asiantuntijoiden
tarkastama.

Opettajalle
• Digikirja (sis. opettajan
materiaalit)
• Kompassi-kokeet
• Abitti-mallikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja
• Digikirja
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566952

Olemme apunasi, kun mietit
uuden oppimateriaalin hankintaa!
Opastamme, tuemme ja pidämme huolen siitä,
että tuotteemme tukevat opetustasi parhaalla
mahdollisella tavalla. Tavataan tilaisuuksissa,
koulukäynneillä ja verkkotapaamisissa!

ARI HEISKANEN
myyntipäällikkö
040 153 5996
ari.heiskanen@sanomapro.fi

ERJA HAUTAKOSKI
myyntipäällikkö
040 5320 388
erja.hautakoski@sanomapro.fi

Tulemme järjestämään
kevään 2021 aikana sarjojemme
virtuaalisia ESITTELYTILAISUUKSIA
ja mahdollisuuksien mukaan myös
live-tilaisuuksia. Tiedotamme
tilaisuuksista tarkemmin tammikuun
alussa. Myyntipäällikkömme
esittelevät mielellään tuotteitamme
etänä ja mahdollisuuksien mukaan
myös koulullanne. Olkaa yhteydessä
ja sovitaan aika esittelylle.

MINNA KYTÖLÄ
aluemyyntipäällikkö
040 648 4700
minna.kytola@sanomapro.fi

Liity seuraamme myös
sosiaalisessa mediassa:
Sanoma Pro -sivuilta löydät hyödyllisiä opetusvinkkejä
ja mielenkiintoisia näkökulmia opetukseen.

Asiakaspalvelu | asiakaspalvelu@sanomapro.fi | Puh. 0203 91000 (arkisin klo 10.00–14.00)

595090

NIKO LEINONEN
aluemyyntipäällikkö
044 292 2828
niko.leinonen@sanomapro.fi

