Haukiputaan lukio

Kurssiesite lukuvuoden
2016 – 2017 valinnaiskursseista (vanha ops)

ÄIDINKIELI
AI0: Kielenhuollon kertaus! Kurssi, jossa voit kerrata kaikkia kirjoittamisen ja oikeakielisyyden perusasioita perusteellisesti ja rauhallisessa tahdissa. Pääpaino on harjoittelussa, kolmasosa tunneista tehdään
kieliharjoituksia tietokoneella. Jos aineesi vilisevät opettajan virhemerkintöjä tai tunnet muuten tarvitsevasi harjoittelua vaikkapa pilkuissa, valitse nollakurssi! Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, ei oppikirjoja.
AI7: Haluatko oppia ilmaisemaan itseäsi paremmin ja rohkeammin suullisesti, haluatko hallita esiintymisjännitystä, haluatko harjoitella erilaisia viestintätilanteita? Varmasti haluat, joten valitse tämä kurssi!
Seiskakurssilla teemme äänenkäyttöharjoituksia, pidämme myyntipuheita, alustuksia, tilannepuheita,
pidämme kokouksen, teemme väittelyharjoituksia jne. Kurssilla ei ole kirjallista koetta eikä oppikirjaa,
arviointi numerolla.
AI10: Kiinnostaako kirjallisuus? Haluatko tutustua paremmin eri kirjallisuuden lajeihin ja treenata kirjallisuuden erittelyä? Haluatko saada uusia lukuelämyksiä ja oppia keskustelemaan ja kirjoittamaan kirjallisuudesta? Kurssi voidaan suunnitella pitkälti ryhmän toiveiden pohjalta, aiemmin olemme mm. pitäneet
runoraateja, lukeneet runoja, novelleja, näytelmiä ja yhden tai useamman romaanin, olemme tehneet
arvosteluja ja katsoneet romaanin pohjalta tehdyn elokuvan jne. Jatkossa on mahdollista sisällyttää
kurssiin myös luovan kirjoittamisen harjoituksia! Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä, ei oppikirjaa.
ABEILLE LISÄKSI EHDOTTOMASTI:
Kurssit 8 ja 9 ovat välttämättömiä, jotta menestyisit hyvin kaikille pakollisessa äidinkielen yo-kokeessa!
Kurssilla 8 harjoitellaan tekstitaidon kokeeseen, kurssilla 9 esseekokeeseen. Yo-koehan on kaksiosainen,
molemmat osat ovat pakollisia! Muistathan myös, että lähes kaikkiin jatko-opiskelupaikkoihin katsotaan
äidinkielen yo-arvosanaa, joten panosta äidinkieleen valitsemalla kaikki mahdolliset kurssit!
RUOTSI / ENGLANTI
Ruotsin kuuntelukurssi (RUB8a)
2-vsk.
Englannin kuuntelukurssi (ENA9a)
- Koulukohtaisia syventäviä kursseja (1/2 kurssia), lisäharjoituksena tukea tarvitseville, harjaannuttavat
myös yo-kuuntelua varten.
- Arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Ruotsin kirjoituskurssi (RUB9a)
Englannin kirjoituskurssi (ENA10a)
- Koulukohtaisia syventäviä kursseja (1/2 kurssia). Monipuoliset aiheet tuovat varmuutta kirjoittamiseen.
Arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti.
HUOM! Kirjoittamisosioon pystyy eniten itse vaikuttamaan harjoittelemalla!
Ruotsin keskustelukurssi (RUB6: Puhu ja ymmärrä paremmin)
- Valtakunnallinen syventävä kurssi. Harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Materiaalit
mukailevat myös kirjallisessa yo-kokeessa olevia tehtävätyyppejä.
- Kerrataan keskeisimpiä kielioppiasioita (lähinnä suullisesti). Kurssilla on oppikirja.
- Arvioidaan asteikolla 4-10. Arvosana perustuu valtakunnallisen suullisen kielitaidon kokeesta saatuun
arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Asteikko 4-10 on käytössä myös suullisessa kokeessa.

Ruotsin kuuntelukurssi (RUB8b)
Englannin kuuntelukurssi (ENA9b)
- Koulukohtaisia syventäviä kursseja (1/2 kurssia), harjaannuttavat yo-kuuntelua varten.
- Arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti.

3-vsk.

Ruotsin kirjoittamiskurssi (RUB9b)
Englannin kirjoittamiskurssi (ENA10b)
- Koulukohtaisia syventäviä kursseja (1/2 kurssia), tavoitteena kehittää kirjoitustaitoja monipuolisesti. Eri
tyyppisiä aiheita kuin kakkosvuoden kirjoittamiskursseilla.
- Arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti.
RUB7: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
ENA7: Luonto ja kestävä kehitys
- Valtakunnallisia syventäviä kursseja, arviointi 4-10. Kursseilla on oppikirja.
- Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä, aiheina usein yo-kirjoituksissa olevia aiheita. Syvennetään kieliopin tuntemusta.
Ruotsin abikurssi (RUB10)
Englannin abikurssi (ENA11)
- Koulukohtaisia syventäviä kursseja. Kerrataan edellisten kurssien aihepiirejä ja rakenteita yokirjoitusten vaatimukset huomioon ottaen. (HUOM! Ruotsin abikurssilla jatketaan RUB7-kurssin rakenteita). Ruotsin abikurssilla ei oppikirjaa.
- Arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti.
A-kielen keskustelukurssi ENA8: Puhu ja ymmärrä paremmin
- Valtakunnallinen syventävä kurssi. Harjoitetaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Materiaalit mukailevat myös kirjallisessa
yo-kokeessa olevia tehtävätyyppejä. Kurssilla on oppikirja.
- Arvioidaan asteikolla 4-10. Arvosana perustuu valtakunnallisen suullisen kielitaidon kokeesta saatuun
arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Asteikko 4-10 on käytössä myös suullisessa kokeessa.

English Worldwide (EW)
- Koulukohtainen soveltava kurssi, arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.
- Kurssi käsittelee monipuolisia teemoja liittyen kulttuureihin ja kiinnostaviin maailman ilmiöihin. Kurssin
työkieli on englanti. Opetuksesta vastaavat lukion opettajat, mutta tunneille pyritään hankkimaan myös
kiinnostavia asiantuntija-vieraita.
HUOM! Mahdollisuus valita myös saksaa ja ranskaa lisäkursseiksi!

PITKÄ MATEMATIIKKA
HUOM: Opetussuunnitelman muuttuessa lukuvuonna 2016 – 2017 ei opeteta nykyistä opsin mukaista
kurssia MAA4!
MAA12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
 Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja tekijöihin jakoa.
 Ratkaistaan yhtälöitä numeerisesti sekä määritetään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.
 Kurssilla hyödynnetään runsaasti laskinta.
MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
 Kurssilla mm. syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta sekä täydennetään integraalilaskennan taitoja.
MAA14: Pitkän matematiikan kokonaiskuva (Koulukohtainen syventävä kurssi)
 Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
 Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.
 Välttämätön pitkän matematiikan kirjoittajille.
LYHYT MATEMATIIKKA
MAB7: Talousmatematiikka (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
 Kurssilla käsitellään mm. verotusta, lainoja, talletuksia, joten kurssi on käytännönläheinen.
 Kauppatieteiden valintakokeen talousmatematiikan osuus perustuu nykyään lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään  myös kauppatieteiden opintoja
suunnittelevien pitkän matematiikan opiskelijoiden kannattaa valita tämä kurssi.
MAB8: Matemaattisia malleja III (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
 Kurssilla käsitellään matemaattisia malleja, joita tarvitaan teknologisoituvassa yhteiskunnassa.
 Keskeisiä sisältöjä ovat trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla ja vektorien peruslaskutoimitukset.
 Vaativa kurssi
MAB9: Lyhyen matematiikan yhteenveto (Koulukohtainen syventävä kurssi)
 Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
 Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty tai opiskelijan halutessa numeroarvosanalla.
 Välttämätön lyhyen matematiikan kirjoittajille.
BIOLOGIA
BI3 – Ympäristöekologia
- monimuotoisuus ja uhanalaisuus, ihmisen aiheuttamat uhkatekijät
- hävinneet-, uhanalaiset-, tulokas- ja vieraslajit, luonnonsuojelu
- pari- ja ryhmätöitä, maastotyöskentelyä
- oleellinen maantieteen kirjoittajille
BI4 – Ihmisen biologia
- ihmisen elimien rakenne ja toiminta, sairaudet
- laborointeja, testejä, mittauksia
- TE:n ja PS:n kirjoittajille tärkeä
BI5 – Geenitekniikka
- solubiologiaa, kloonaus, varaosat, geenitestit, geenidoping, geenisiirto
- laborointeja
- TE:n kirjoittajille oleellinen
MAANTIEDE
GE3 – Uhkien maailma
- ihmisen ja luonnon väliset uhkat (vrt GE1), ihmiskunnan uhkat (vrt GE2)
- uutisointia ja ryhmätöitä
- historia/yhteiskuntaopin ja biologian kirjoittajille tärkeä
GE4 – Aluetutkimus

harjoitellaan kolmea kokonaisuutta, joista kysymys ylioppilaskirjoituksissa: aluetutkimus,
karttatulkinnat ja paikkatietojärjestelmät
- itsenäistä työtä, yo-tehtäviä
- yhteiskuntaopin kirjoittajille oleellinen
BI6 – Biologian ja maantieteen kertauskurssi
- kerrataan pakollisten ja valinnaisten kurssien pääasiat
- kurssista puolet kouluopiskelua ja puolet itsenäistä työtä
-

FYSIIKKA
HUOM: Opetussuunnitelman muuttuessa ei nykyisen opsin mukaista kurssia FY3 opeteta lukuvuonna
2016 – 2017.
FY1 Kurssin käyvät kaikki lukiolaiset. Kiinnostuneilla on lisäksi mahdollisuus perehtyä fysiikan eri osaalueisiin kursseilla FY2-FY8. Työkurssilla FY10 pääsee tekemään itse käytännössä mittauksia. Jos haluat
käydä kursseja aikataulusta poikkeavasti, niin tule juttelemaan asiasta opettajan kanssa.
2. vuoden kurssit
FY4: Liikkeen lait
FY5: Pyöriminen ja gravitaatio
FY6: Sähkö
FY10: Tutkimuskurssi
Tule tutustumaan fysiikan mittauksiin
3. vuoden kurssit
FY7: Sähkömagnetismi
FY8: Aine ja säteily
FY9: Fysiikan kertauskurssi
Mahdollisuus parantaa valmiuksia ylioppilaskokeeseen ja jatkoopintoihin.

KEMIA
Kemian syventävät kurssit (2. Vuosi)
KE3: Reaktiot ja energia (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
Tarkastellaan kemialliseen reaktioon vaikuttavia tekijöitä, opetellaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja
käsittelemään reaktioita matemaattisesti sekä tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä.
KE4: Metallit ja materiaalit (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
Tarkastellaan sähkökemiallisia ilmiöitä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja raaka-aineisiin sekä
tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.
KE5: Reaktiot ja tasapaino (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
Tarkastellaan reaktion tasapainotilaa ja siihen liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia sekä tutkitaan
kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.
KE7: Kemian työkurssi (Koulukohtainen syventävä kurssi)
Tehdään kemian kursseihin liittyviä laboratoriotöitä, joten se soveltuu hyvin käytännön työskentelemisestä kiinnostuneille. Kurssilla ei ole kurssikoetta, sen sijaan pidetään työpäiväkirjaa. Kurssi arvioidaan
suoritettu/hylätty -merkinnällä .
Kemian syventävät kurssit (3. Vuosi)
KE6: Lukion keskeinen kemia (Koulukohtainen syventävä kurssi)
Parannetaan opiskelijoiden valmiuksia ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin. Jos siis aiot kirjoittaa kemian, valitse myös tämä kurssi. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty – merkinnällä.

USKONTO
UE4 Maailmanuskonnot (Sopii hyvin 2. vuoden opiskelijoille)
 Millainen on kosher-pizzerian ruokalista? Millaisia huntuja/kaapuja musliminaiset käyttävät?
Miksi juutalaiset käyvät itkumuurilla? Mitä ovat sunnalaiset/shiialaiset?
 Matkustamme ympäri maailmaa tutustuen eri maailmanuskontoihin.
 Suositeltava kurssi matkailusta ja kulttuureista kiinnostuneille, sekä yleissivistyksen kannalta
 Tärkeä kurssi myös historian kirjoittajille!
 Kurssiin voidaan sisällyttää tutustumiskäynti islamilaiseen moskeijaan Oulussa
UE5 Mihin suomalainen uskoo? (Kannattaa suorittaa abivuonna) Tukee hyvin myös historian kirjoittajia!
 Mitä ovat maahiset? Oletko koskaan pohtinut mihin kirkollisverot käytetään? Keitä ovat Jehovan
todistajat, mormonit, körttiläiset, lestadiolaiset, wiccalaiset, skientologit? Kurssilla tarkastellaan
ajankohtaisia uskonnollisia ilmiöitä ja suomalaista uskonnollisuutta! Mahdollisuuksien mukaan
kurssille pyydetään vierailijoita. Mahdollisia vierailukohteita ovat esim. Martinniemen tsasouna,
Jehovan todistajien konventtisali yms.
UE6 Raamattutiedon kurssi
 Haluatko tutustua syvällisemmin Raamattuun kirjana, sen henkilöihin ja teemoihin? Kurssi voidaan suunnitella opiskelijoiden toiveiden pohjalta. Kurssilla käytetään paljon toiminnallisia työtapoja, erilaisia pelejä, videoita... Kurssilla ei ole koetta, eikä oppikirjaa. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty merkinnällä. Kurssista on myös paljon hyötyä uskonnon kirjoittajille!
UE7 Uskonnon ja filosofian kertauskurssi
 Kurssin tavoitteena on että opiskelija saa kokonaiskuvan uskonnon tai filosofian kurssien keskeisistä sisällöistä sekä valmiuksia uskonnon tai filosofian ylioppilaskoetta varten.


Kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt. Viimeistellään esseevastaustaitoja.

Filosofia
FI2 Filosofinen etiikka (Sopii hyvin 2. ja 3. vuoden opiskelijoille)
- Kurssilla perehdytään arvoihin, normeihin ja toimintaan liittyviin kysymyksiin
- Soveltavaa etiikkaa esim. rakkauden filosofia, internetin etiikka, eutanasia, eläinten oikeudet, mainonnan etiikka jne.
- Paljon toiminnallista oppimista, väittelyjä, keskustelua ja vierailijoita
- Hyötyä myös terveystiedon ja uskonnon kirjoittajille!
FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia (Sopii hyvin 2. ja 3 vuoden opiskelijoille)
- Totuusteoriat ja päättely
- Ovatko aistihavainnot luotettavia?
- Miten tiede eroaa huuhaasta. Esim. Ovatko horoskoopit tiedettä?
- Mitä on olemassa ja miten sitä voidaan tutkia? Esim. onko ufoja ja kummituksia olemassa?
- Tieteen etiikka, tekoälyn mahdollisuudet
- Hyötyä psykologian kirjoittajille!
FI4 Yhteiskuntafilosofia (ensisijaisesti abit)
- Sopii kuitenkin hyvin suoritettavaksi milloin vain, kun FI1 on suoritettu.
- Kurssi soveltuu kaikille, joita kiinnostaa yhteiskuntaan liittyvien kysymysten filosofinen
tarkastelu.
- Miten syntyy ihannevaltio? Mitä on oikeudenmukaisuus? Tarvitaanko järjestystä ja lakia?
- Ovatko rangaistukset oikeudenmukaisia? Onko olemassa ammatteja, joissa sukupuolella
on väliä? Mitä on monikulttuurisuus? Mitä on rasismi? Kurssilla pyritään keskittämään
huomiota ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja keskustelunaiheisiin.
- Tukee hyvin myös historian ja yhteiskuntaopin kirjoittajia!
- Työtavat: Paljon keskustelua ja väittelyjä (ei uusia vaikeita käsitteitä)
- Filosofian opinnoista on hyötyä oikeustieteen, historian, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteen ja teologian opinnoissa

PSYKOLOGIA
Ps 2 Ihmisen psyykkinen kehitys (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Mitä vauva osaa? Miten ajattelu kehittyy kouluiässä? Miksi nuorena usein tunteet kuohuvat? Tapahtuuko
psyykkistä kehitystä aikuisuudessa ja vanhuudessa? Kurssilla tarkastellaan ihmisen kehitystä koko elämänkaaren aikana.
Ps 3 Ihmisen tiedon käsittelyn perusteet (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Mikä yhteys on ihmisen psyykkisellä toiminnalla ja hermostolla? Miten havainnot muodostuvat? Voinko
jakaa tarkkaivaisuuttani kahden tekemisen välillä? Muistanko kokemukseni oikein? Kurssilla käsitellään
ihmisen tiedonkäsittelyn perusprosesseja.
Ps 4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Millaiset motiivit sinua ohjaavat? Miten tunteet syntyvät? Voiko tunteitaan hallita? Mitä tarkoittaa älykkyys? Millaisia ajatteluvirheitä ihmiset tyypillisesti tekevät? Kurssilla käsitellään motiiveja, emootioita ja
taitavaa ajattelua.
Ps 5 Persoonallisuus ja mielenterveys (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Miten minusta tuli minä? Miten persoonallisuutta voi tutkia? Mikä tukee hyvää mielenterveyttä? Mitä
ovat mielenterveydenhäiriöt? Voikohan niitä hoitaa? Kurssilla tutustutaan erilaisiin persoonallisuusteorioihin, psyykkiseen itsesäätelyyn sekä mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon.
Ps 6 Sosiaalipsykologia (koulukohtainen syventävä kurssi)
Miten tulkitsen sosiaalisia tilanteita? Vaikuttaako ryhmä toimintaani? Pitääkö väite ”joukossa tyhmyys
tiivistyy” paikkansa? Kurssilla perehdytään ihmisen toimintaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ryhmäilmiöihin sekä sosiaalipsykologisiin tutkimuksiin. Kurssi arvioidaan suoritus/hylätty –merkinnällä.
Ps 7 Psykologian kertauskurssi (koulukohtainen syventävä kurssi)
Miten valmistaudun ylioppilaskirjoitusten psykologian ainereaalikokeeseen? Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Työskentely

HISTORIA
HI6: Kulttuurien kohtaaminen (Valtakunnallinen syventävä kurssi)
Pakollisilla historian kursseilla ei ole hirveästi aikaa keskittyä Euroopan ulkopuolisiin alueisiin. Jos olet
kiinnostunut Japanista, Kiinasta tai vaikkapa Afrikasta, HI6-kurssi on oiva valinta. Saatat jatkoopinnoissasi mennä opiskelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle tai tulevassa ammatissasi tapaat muista
kulttuureista tulevia ihmisiä. Silloin ei ole lainkaan pahitteeksi, että ymmärrät kulttuurien välisiä eroja ja
hallitset vähän syvemmin Euroopan ulkopuolisten alueiden historiaa. Kurssilla käsiteltävät kulttuurit
valitaan opiskelijoiden mielenkiinnon ja valinnan mukaan.
Ylioppilaskirjoituksiin tulee HI5- ja HI6-kurssista kummastakin aina vähintään yksi tehtävä. Lisäksi kurssit
antavat eväitä vastata eri kurssien aiheita yhdisteleviin tehtäviin. Pelkkiin pakollisiin historian kursseihin
(HI 1-4) keskittymällä hyvän arvosanan saaminen on mahdollista, mutta kovin vaikeaa. Jos aiot kirjoittaa
historian ylioppilaskirjoituksissa, kannattaa HI5- ja HI6-kurssi ilman muuta valita.
HI7: Maailma nyt (Koulukohtainen syventävä kurssi)
Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisilmiöitä. Erityisesti keskitytään lähiajan ja nykypäivän konflikteihin. Kurssin myötä opit paremmin ymmärtämään kansainvälisiä selkkauksia ja niiden taustoja. Kurssilla
seurataan tiiviisti mediaa. Kurssi toimii myös Hi3-kurssin syventäjänä ja laajentajana joten sitä suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa ylioppilaskokeessa historian. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.
HI8: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi (Koulukohtainen syventävä kurssi)
Kurssilla käydään läpi opiskeltujen historian (HI1 - 6) ja yhteiskuntaopin (YH1 - 4) kurssien keskeiset sisällöt. Kurssilla syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla Kurssin voi suorittaa vasta kun on suorittanut
ainakin kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset kurssit (HI1-4) ja/tai (YH1-2 ). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
YHTEISKUNTAOPPI
YH3: Kansalaisen lakitieto (Valtakunnallinen syventävä kurssi): Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa sinua valvomaan omia oikeuksiasi kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opit hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse, mutta opit myös tunnistamaan milloin ja miten
kannattaa hakea ammattilaisen apua oikeusasioissa. Harvasta lukion kurssista saat yhtä paljon tietoja ja
taitoja, joista on sinulle suoraa rahallista hyötyä!
+ HI8: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi

MUSIIKKI
MU2 - Moniääninen Suomi:
Kurssilla luodaan monipuolinen katsaus suomalaiseen musiikkiin, aina kansallisromantiikan säveltäjistä
modernisteihin ja kevyellä puolella kuplettilaulusta suomalaisen iskelmän kulta-aikaan sekä suomirokkiin. Kuuntelemme ja katsomme musiikkinäytteitä melko paljon, mutta ainakin puolet ajasta käytämme
musisointiin, yhtyesoittoon ja lauluun. Työtapoina lisäksi ryhmätyöt ja lopussa on helpohko monivalintakoe. Kurssi sopii kaikille musiikista kiinnostuneille ja suomalaisen musiikin ystäville.
MU3 – Ovet auki musiikille:
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kurssi, jossa teemme tavallaan musiikillisen maailmanympärysmatkan. Tutustumme meille vieraisiin musiikkikulttuureihin maailmanmusiikin kautta ja soitto/lauluohjelmisto rakennetaan myös tältä pohjalta, joten luvassa on paljon virikkeellisyyttä. Tässäkin
teemme ryhmätyöt ja lopussa pidämme kuuntelutestin eri musiikkityylien tunnistamisesta ja halutessaan opiskelija saa tehdä myös vapaaehtoisen kokeen. Toivon tälle kurssille paljon soittoa tai laulua harrastavia osallistujia.
MU6 – Yhtyesoitto ja laulu:
Tämä kurssi on ns. Bändikurssi, jossa työtapana on yhteismusisointi ja pääpaino populaarimusiikissa.
Kurssilla ei ole mitään kirjallista aineistoa, vaan se koostuu täysin soittamisesta ja laulamisesta. Ohjelmistoa voidaan valita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja ryhmän koostumuksen mukaan olemme myös
pyrkineet tekemään oman kappaleen kurssin aikana. Jos harrastat (tai haluat aloittaa) jonkin soittimen
soittamista tai pidät laulamisesta, niin tämä on juuri oikea kurssi sinulle. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, eikä minkäänlaista koetta tms. ole.
MU8: Musiikkiteknologia, koulukohtainen syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan tämän päivän mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä, nauhoittamisessa ja editoinnissa. Tutustutaan midin perusteisiin sekä sen tarjoamiin ominaisuuksiin musiikin tuottamisessa. Kurssin
pääpaino on tietokonepohjaisessa musiikin nauhoittamisessa ja sitä kautta säestys- ja sekvensseriohjelmien käytössä. Opiskelija oppii, miten midi käyttäytyy eri ohjelmistosovelluksissa, ja pystyy hyödyntämään sitä omissa tuotoksissaan. Lisäksi luodaan katsaus notaatio-ohjelman käyttöön ja siihen liittyviin
mahdollisuuksiin.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii yleisiä studiotekniikan perusteita sen verran, että pystyy tekemään
musiikkia tietokoneohjelmilla ja ymmärtää, miten musiikkitiedostoja voi liikutella eri ohjelmistoympäristöissä. Lähtökohtana on midipohjainen musiikki, jonka jälkeen voidaan luoda myös katsaus audioeditointiin. Tarkoitus on antaa opiskelijalle valmiudet tehdä omia musiikillisia tuotoksiaan tietokoneella. Kurssiin voidaan sisällyttää tarpeen mukaan myös multimediaa. Työtapoina kappaleen nauhoittaminen joko soittamalla tai ohjelmaan kirjoittamalla, sen editointi sekä valmiin tuotoksen polttaminen
cd:lle asti. Kurssi voidaan integroida musiikkiprojektiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Musiikin lukiodiplomi:
Mahdollisuus suorittaa soveltavana kurssina 3. lukiovuotena, 4 muuta mu-kurssia oltava suoritettuna!
Opiskelija tekee työn omalla ajallaan ja laatii portfolion, jonka sisältö edustaa seuraavia osa-alueita:
– Esittäminen, laulaminen, soittaminen
– Säveltäminen, sovittaminen, improvisointi
– Kuuntelu, analysointi, kritiikki
– Kirjoitelma + ”musiikillinen omaelämäkerta”
Diplomista saa numeroarvioinnin sekä kirjallisen palautteen. Lisätietoja musiikinopettajalta.

KUVATAIDE
KU2: Ympäristö, paikka ja tila
Huom! sinun on valittava joko MU2 tai KU2 pakollisena.
Kiinnostaako sinua arkkitehtuuri ja muotoilu? haluaisitko tutustua paremmin erilaisiin tyylisuuntiin?
Pidätkö suunnittelusta, askartelusta, pienoismallien tekemisestä? Tervetuloa KU2 kurssille!
KU3: Media ja kuvien viestit
Kurssilla työskennellään erilaisten media kuvien parissa esim. mainoskuvat, elokuva, viihteen kuvat,
tietokonepelien kuvailmaisu jne. Pääset myös tekemään sarjakuvaa ja suunnittelemaan sekä
toteuttamaan typografiaa ja taittoa.
KU4: Taiteenkuvista omiin kuviin
Kurssilla tutkitaan taidehistorian teemoja ja aikakausia, joiden pohjalta jatkamme työskentelyä. Tehtäviä
toteutetaan myös opiskelijan itsensä valitsemilla tekniikoilla.
KU5: Nykytaiteen työpaja
Mikä ihmeen nykytaide? Tämäkö taidetta? Tule tutustumaan nykytaiteen ilmiöihin ja tekemään taidetta
mitä mielenkiintoisimmilla materiaaleilla!
KU6:Piirustus ja maalaus
Kurssilla harjoitellaan erilaisia maalaus- ja piirustustekniikoita. Tutustutaan maalaustaiteen tyylisuuntiin,
teemoihin ja historiaan. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä tai opiskelijan halutessa
numeroarvosanalla.
KU7: Grafiikka ja kuvanveisto
Tutustutaan taidegrafiikan tekniikoihin: syväpaino ja kohopaino, työstetään laatat molemmilla
menetelmillä ja harjoitellaan vedostusta. Kuvanveistossa teemme pienoisveistokset
kipsivalumenetelmällä ja rautalanka/romuveistoksen. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä
tai opiskelijan halutessa numeroarvosanalla.
KU9: Abikuvat
Stressaako kirjoitukset vai haluatko muuten vain hauskaa tekemistä viimeiseen lukio jaksoon? Haluatko
olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa penkkarikuvia jotka muistetaan? Kurssilla suunnitellaan
ja toteutetaan ryhmän ideoista maalauksia ja/tai kollaaseja, jotka koristavat kouluamme
penkkaripäivänä. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.
KUD: Kuvataiteen diplomikurssi
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisella osoitetaan valtakunnallisesti samoilla tehtävillä ja
yhdenmukaisella arvioinnilla opiskelijan kuvataiteellista osaamista. Lukiodiplomin suorittamisesta on
hyötyä pyrittäessä jatko-opintoihin kuvataiteellista osaamista vaativille aloille.
VID: Videokurssi
Videokurssin tavoitteina ovat videon valmistamisessa tarvittavien teknisten laitteiden perustaitojen
hallinta sekä video/elokuvailmaisun perusteet ja näiden taitojen osoittaminen koulun tarpeisiin liittyvissä
videokuvauksissa ja niiden editoinnissa.
KUVATAITEEN PROJEKTIKURSSI
on jotain aivan uutta sinulle joka haluat yksin tai ryhmässä toteuttaa oman kuvataiteen/visuaalisen
projektin! Haluatko valokuvata, videoida, maalata, veistää, lavastaa, suunnitella asuja tai taloja jne.
Projektikurssi on itsenäisesti suoritettava kurssi, jossa koulun tilat, materiaalit ja opettajan ohjaus ja apu
kuuluvat pakettiin. Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty – merkinnällä.
LIIKUNTA
LI4 PALLOILU, POJAT
Poikien oma palloilukurssi. Poikien kesken valitaan muutama palloilulaji vuoden aikojen mukaan, joihin
syvennytään kurssilla. Esim. jalkapallo, salibandy, kaukalopallo, sulkapallo, tms??
LI4 PALLOILU, TYTÖT
Tyttöjen oma palloilukurssi. Tyttöjen kesken valitaan muutama palloilulaji vuoden aikojen mukaan joihin
syvennytään kurssilla. Mukaan esim Jalkapallo, salibandy, kaukalopallo, sulkapallo, tms??
Li5 KUNTOLIIKUNTA
Kuntoliikunta! Aseta itsellesi henkilökohtainen tavoite. Suunnittele ja toteuta oma treeniohjelmasi, yksin
tai yhdessä.

LI6 UUSIEN LAJIEN KURSSI
Capoiera? Bujinkan budo Taijutsu? Karate? Boulderointi? Seinäkiipeily 16 metrin seinällä Oulun Kiipeilykeskuksessa? Squashia? Golfia? Maalipalloa? YM.
LI7 VANHAT TANSSIT
Tervetuloa tanssimaan! Monelle se lukion ikimuistoisin kurssi! Yhdessä yhteiseen tavoitteeseen, tule
mukaan!
LIIKUNNAN DIPLOMIKURSSI
Liikunta-ala mielessä? Kurssilla suoritetaan liikuntadiplomiin kuuluvat suoritukset mm. kuntotestit, tutkielma ja oma erityisosaamisen näyttö..
LIIKUNNAN PROJEKTIKURSSI
UUTTA! Mikä olisi sun proggis? Tanssillinen? Kuntoremontti? Urheilu? Tapahtuma? Toteuta se yksin tai
vaikka kaverisi kanssa. Projektikurssi on yleensä itsenäisesti suoritettava kurssi, johon kuuluu koulun
tilat, välineet ja opettajan ohjaus? Kysy lisää!!
Terveystieto
TE2: Terveyttä arkielämän näkökulmasta. Keskeisinä teemoina ovat mm. ravinto, keho, liikunta, päihteet, itsetuntemus ja riippuvuus.
TE3: Tietoa ja tutkimusta. Kurssilla toteutetaan tutkimus ja opiskellaan keskeisinä teemoina mm. lääketiede, terveyden historia, terveyden ja sairauksien tutkiminen, jne.
TE4 (1/2 kurssia): Täältä lisävauhtia yo-kirjoituksiin! Olet lämpimästi tervetullut jos olet valmis tekemään raakaa työtä yhteisen tavoitteen eteen.
TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikasta tarjotaan tietoliikenne (Ti1) ja ohjelmointikurssi (Ti2).

OPINTO-OHJAUS
OP2: Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta
Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia,
parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta
sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.
Sisällöt määräytyvät opiskelijoiden keskeisten tarpeiden pohjalta painottaen alueellisen työ- ja elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelun taitoja tai ammatti- ja urasuunnittelua tai käsitellen
kaikkia osa-alueita yhdessä. OP2 tehdään kokonaan Moodlessa.
Ilmaisutaito
TT1: Kurssilla tehdään päämäärätietoisia ilmaisuharjoituksia. Käytetään improvisointi-, kontakti-, tarkkailu-, matkimis-, tunnetila- ym. harjoituksia, tutkitaan kokeillen musiikin, liikkeen, kuvan, tilan, valojen ja
vaatteiden vaikutusta esitettävään tilanteeseen. Harjoitellaan pieniä ja myös laajempia esityskokonaisuuksia. Voidaan käyttää apuna esimerkiksi sosiodraamaa.
Tehdään teatteriesityksiä omista aiheista sekä valmiista ja sovitetuista teksteistä. Harjoitellaan ilmaisutaitoja erikseen ja esitysten valmistamisen yhteydessä.
Ilmaisutaidon projektikurssi: Valitse tämä kurssi, jos hiljaa pulpetissa istuminen kyllästyttää! Kurssilla
saat opiskeluihisi elämyksellistä ja toiminnallista vaihtelua, saat rohkeutta itseilmaisuun, opit ehkä jopa
tuntemaan itseäsi paremmin. Kurssilla harjoitellaan mm. rentoutumista ja keskittymistä, tehdään aisti-,
liike-, matkimis-, kontakti-, improvisointi- ja tunnetilaharjoituksia. Ryhmän toiveiden mukaan voidaan
tehdä pieniä esityksiä esim. koulun juhliin.

