JAKSOVINKIT 3 16-17
Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla
koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson
lukiokursseista sekä ajankohtaisista asioista. Seuraa vinkkejä verkossa!

Ajankohtaisia asioita 3. jakson aikana:
 3. jakson oppitunnit iltaopetuksessa ja elukiossa 14.11.–10.1.
 Ilmoittaudu elukion kursseille wilmassa 14.11. mennessä
 3. jakson oppitunnit päiväopetuksessa 28.11.–26.1.(ammattilukio)
 Ilta- ja etäopetuksen uusintakoe pe 25.11.
 Muista ilmoittautua uusintakokeisiin.
 Joululoma 23.12.–6.1.

Ilta- ja etäopetuksen koeviikko:





B-koodi
C-koodi
D-koodi
E-koodi

Huom. Koeviikon jälkeen iltaopetuksessa on opetusta työjärjestyksen
mukaisesti 9.-10.1.Seuraava jakso alkaa vasta 11.1.

Klo 17.00–20.00

19.12.
20.12.
21.12.
22.12.

KEVÄÄN 2017 YO-TUTKINTO

SYKSYN
YLIOPPILASJUHLA

Ilmoittautuminen kirjallisesti kansliassa
 tutkinnon aloittajat ilmoittautuvat
pe 18.11.2016 mennessä
muut ke 23.11.2016 mennessä
Huom! Yo-tutkintoon ilmoittautuminen on
sitova. Anomus erityisjärjestelyihin tehdään
ilmoittautumisen yhteydessä.
Tutkinnon täydentäjillä tulee olla kopio
aikaisemmista yo-tutkinnoista hakemuksen
liitteeksi.
Yo-kokelaan ohjauksella tarkoitetaan
yleisiä ohjeita,
• mitä kirjoituksissa saa olla mukana,
• mitä pitää olla mukana,
• milloin pitää olla paikalla ja
• missä pitää olla,
• minne autot voi jättää,
• mihin erillistilakirjoittajat tulevat.

Ylioppilasjuhla pidetään pe 2.12.2016 klo 13.00
Kastellin monitoimitalolla A-salissa
(Sairaalanrinne 5). Ylioppilaiden tulee saapua
juhlasaliin klo 12.30 mennessä. Sukulaiset ja
ystävät ovat tervetulleita juhlaan.
Ilmoita osallistumisestasi ylioppilasjuhlaan
kansliaan viimeistään ke 30.11.2016 klo 19.00
mennessä. Ammattilukiolaiset ilmoittavat
osallistumisestaan oman yksikkönsä lukioopolle.
Ylioppilaslakki tulee toimittaa ”omassa pussissa”
kansliaan ke 30.11.2016 klo 19.00 mennessä.

Yo-infolla tarkoitetaan ohjeita
• yo-kirjoituksiin ilmoittautumisesta,
• yo-tutkinnon rakenteesta ja
• yo-kirjoituksiin valmentautumisesta.
Kevään yo-tutkinnon info marraskuussa:


ti 22.11.2016 klo 18.00 Kastellin
monitoimitalo

Keväällä yo-ohjaus:


ti 31.1.2017 klo 12.00 Myllytullin yksikkö



ke 1.2.2017 klo 12.00 Kaukovainion
yksikkö



to 2.2.2017 klo 18.00 Kastellin
monitoimitalo

JATKO-OPINNOT
Valmennuskeskuksen jatko-opintoinfo
ma 14.11. klo 13.15–14.30 Kastellin
monitoimitalon auditoriossa. Info on tietopaketti
korkeakouluopinnoista, pääsykokeista sekä
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisesta. Info
on suunnattu ensisijaisesti abeille.
Lääkisinfo.
Huippuvalmennuksen järjestämä info
lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen
valmistautumisesta on to 24.11. klo 16–17
Kastellin monitoimitalolla luokassa 41022.

ÄIDINKIELI
wÄI6 TEKSTITAITOJEN
SYVENTÄMINEN

Huom. Matematiikan iltaopetuksen
kertauskurssit opetetaan 4. jaksossa alkaen
11.1.2017.
FYSIIKAN KERTAUSKURSSI

Iltaopetuksen D-koodilla ma ja ke klo 19.0020.40
Kurssi on tarkoitettu ensisisijaisesti yokokeeseen menijöille. Kurssilla syvennetään
tekstitaidon kokeen vastausmallin laadintaa ja
kerrataan kokeessa tarvittavaa teoriaa. Keskeisiä
asioita ovat muun muassa argumentaation,
proosan, kuvan, tyylin, sarjakuvan ja draaman
erittely.

Fysiikan kertauskurssi FY9 maanantaisin kello
14.40–16.00. Kaukovainion yksikössä.
Kurssi alkaa 28.11.
Opettaja: Tarmo Hautajärvi

BIOLOGIA

Tervetuloa!
Marita Kuusikko, marita.kuusikko@eduouka.fi

MATEMATIIKKA
Huomio kevään 2017 matematiikan
kirjoittajat!

Biologian syventävä kurssi Ihmisen biologia (BI4)
alkaa jaksossa 3 koodilla D (oppitunnit ma ja ke
klo 19–20.40) luokassa 41084. Kurssilla
tutustutaan ihmiskehon rakenteeseen
ja toimintaan. Kurssi sopii paitsi
biologian ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville,
erittäin hyvin myös terveystietoa opiskeleville.

Haluatko aloittaa kertaamisen jo ennen joulua?

Tervetuloa kurssille!
Laura Hallanoro

Päiväopetuksen puolella Myllytullin yksikössä
3. jaksossa alkaa 29.11.2016 matematiikan
kertauskurssit.

MAANTIEDE

Opetusta on aina tiistaisin ja torstaisin kello
14.40–16.00 (N-koodi).
Kaukovainion yksikössä 3. jakson
kertauskurssit pidetään puoliksi
luokkaopetuksena, jota on maanantaisin klo
9.40–11.00 (G-koodi), ja puoliksi itsenäisenä
opiskeluna Moodle-materiaalien avulla.
Kaukovainion luokkaopetustunnit alk. ma
28.11:
MAB9, lyhyen
matematiikan kertaus

ma kello 9.40–11.00

MAA14, pitkän
matematiikan kertaus

ma kello 9.40–11.00.

Tervetuloa maantieteen vanhan
opetussuunnitelman mukaiselle GE1 kurssille
(ainoa vanhan opetussuunnitelman mukainen
GE1 kurssi tänä vuonna aikuislukiossa). Kurssi
järjestetään iltaopetuksessa ja se alkaa ti 15.11.
klo 19.00 luokassa 41087.
Kurssin opettajana toimii Tiina
Sauvola/0505759848

Elukio
Tervetuloa maantieteen GE4 kurssille
Aluetutkimus. Nimensä mukaisesti kurssilla
perehdytään halumaansa alueeseen
maapallolla ja tehdään alueesta
tutkimus. Kurssi järjestetään elukiossa ja se
alkaa ma 14.11. Kurssin opettajana toimii Tiina
Sauvola/0505759848

PSYKOLOGIA
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Iltaopetuksen koodi E ti ja to klo 19–20.40
luokassa 41035
Kurssilla tutustumme psykologiaan tieteenä
ja psykologian tutkimuskohteeseen eli
ihmisen toimintaan, joka pitää sisällään sekä
ulospäin näkyvän käyttäytymisen että
mielensisäiset tapahtumat, kuten motiivit ja
tunteet.
Psykologian opiskelu auttaa sinua
ymmärtämään ihmisen kehitystä ja
tiedonkäsittelyä, esimerkiksi muistin
toimintaa. Käymme läpi tehokkaan
oppimisen ja opiskelun menetelmiä sekä
ihmisen toimintaa ryhmän jäsenenä.
Kurssilla opit mahdollisesti myös tuntemaan
itseäsi entistä paremmin ja ymmärtämään
muita psykologisen tiedon valossa.
Projektityöskentelyssä pääset syventymään
itseäsi kiinnostavaan psykologiseen ilmiöön,
kuten aggressiivisuuteen, jännittämiseen,
riippuvuuksiin tai onnellisuuteen.
Opettaja: Marja Elina Jaronen
Puhelin 044 7039 745
marjae.jaronen@eduouka.fi

wPS6 Sosiaalipsykologia
Iltaopetuksen koodi C ti ja to klo 17–18.40
luokassa 41035
Kurssilla tutustumme sosiaalipsykologian
klassisiin kokeisiin ja nykypäivän
tutkimusaiheisiin. Miksi Zimbardon
vankilakoe jouduttiin keskeyttämään ennen
aikojaan? Miten on mahdollista, että suurin
osa Milgramin tottelevaisuuskokeeseen
osallistuneista koehenkilöistä antoi
kuolettavaksi luulemansa sähköiskun
toiselle koehenkilölle? Miten
aggressiivisuutta ja ryhmän vaikutusta
yksilöön voidaan selittää? Entä altruismia?

Kurssilla keskustelemme myös
monikulttuurisuuteen liittyvistä
ajankohtaisista aiheista sekä luomme
katsauksen joukkokäyttäytymisen ja
katastrofien psykologiaan.
Käsittelemme ääriliikkeitä ja
radikalisoitumista pahuuden psykologian
näkökulmasta yhdessä historian ryhmän
kanssa. Sosiaalipsykologian kurssille voi
hyvin osallistua, vaikka ei olisi opiskellut
muita psykologian kursseja.
Opettaja: Marja Elina Jaronen
Puhelin 044 7039 745
marjae.jaronen@eduouka.fi

FILOSOFIA
FI2 ETIIKKA
Mikä on oikein ja mikä väärin? Mitä on hyvä
ja paha? Pitäisikö jokaisen saada tehdä,
mitä huvittaa? Mitä on hyvä elämä?
Näitä ja monia muita kiinnostavia
kysymyksiä pohditaan Etiikan (FI2) kurssilla
3. jaksossa B-koodilla maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 17–18.40 luokassa
42091. Oppikirjana on Idea 2 Etiikka
(Otava). Huom! Kurssista on hyötyä
ylioppilaskirjoituksissa sekä filosofian,
uskonnon että elämänkatsomustiedon
kirjoittajille.

Tervetuloa kurssille!
Ope Sari Heikkilä sari.heikkila@eduouka.fi
p: 044 7039755

HISTORIA

YHTEISKUNTOPPI

KANSAINVÄLISET SUHTEETSOTIMISTA JA SOPIMISTA
Miksi 1800-luvulla Euroopassa oli pitkä rauhan
kausi?
Miksi nationalismi johtaa selkkauksiin ja sotiin?

YH4 LAKITIETO (vanhan
opetussuunnitelman mukainen YH3)
D-koodilla ma ja ke 19–20:40 luokassa
41032 opiskellaan yhteiskuntaopin
lakitiedon asioita.

Ovatko diktatuurit hullujen johtajien syytä?
Miten rauhaa rakennetaan?
Mikä kasvattaa ääriliikkeitä?
Kansainväliset suhteet on poliittisen historian
kurssi, joka on vanhan opetussuunnitelman
mukaan opiskeleville pakollinen kurssi HI2 ja
uuden mukaan syventävä kurssi HI3.
Kurssilla perehdytään poliittiseen historiaan
1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Kurssi
toteutetaan osittain yhteistyössä
sosiaalipsykologian kurssin kanssa. Yhteisillä
oppitunneillamme käsittelemme ääriliikkeitä ja
radikalisoitumista myös massapsykologian
näkökulmasta. Oppitunneille luvassa myös
asiantuntijavierailuja.

Oletko ihmetellyt miten perinnöt jaetaan?
Mitä oikeudellisia eroja on avioliitolla ja
avoliitolla? Entä jos ostamassani tuotteessa
on virhe?
Näihin ja moniin muihinkin arkielämän
oikeudellisiin ongelmiin löytyvät vastaukset
lakitiedon kurssilla. Lakitiedossa käsitellään
myös rikosoikeuden perusteet ja kurssiin
kuuluu vierailu Oulun käräjäoikeudessa.
Huomaathan, että sinulla ei tarvitse olla
edellisiä yhteiskuntaopin kursseja
suoritettuna. Voit siis vaikka aloittaa
yhteiskuntaopin opiskelun lakitiedosta.
Kurssikirjana on Jokaisen oikeustieto
(SanomaPro)

Kumpikin kurssi on C-koodilla. Voit helposti
suorittaa kummankin kurssin tenttimällä toisen.
Kaksi kurssia lähes yhden hinnalla !
Opettaja Päivikki Halla-aho paivikki.hallaaho(at)eduouka.fi
Oppikirja on Editan Kaikkien aikojen historia 2
Kansainväliset suhteet
(myös vanhan opsin Kansainväliset suhteet -kirja
käy)

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
kurssin opettajaan:
Titta Marttila titta.marttila@eduouka.fi
0447039752

RUOTSI
RUB3 (RUB13)
B-koodi ma ja ke klo 17–18.40
Kolmannella pakollisella kurssilla vahvistetaan
erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja
tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Lisäksi
tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin
pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.
(Uuden opetussuunnitelman mukainen kurssi)
Kirja: Magnet kurs 3
Opettaja: Anne Kela
RUB2 (RUB12)
C-koodi ti ja to klo 17–18.40
Toisella pakollisella kurssilla harjoitellaan
erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä
tarvittavia strategioita. Lisäksi pohditaan
hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitystä sekä
teknologian ja digitalisaation vaikutuksia niihin.
(Uuden opetussuunnitelman mukainen kurssi)
Kirja: Magnet kurs 2
Opettaja: Vuokko Kyösti
RUB7 (wRUB7)
D-koodi ma ja ke klo 19–20.40
Valtakunnallinen syventävä kurssi, joka
valmentaa yo-kokeeseen. Kurssilla harjoitellaan
vaativampien tekstien lukemista, kerrataan
keskeistä kielioppia sekä harjoitellaan
kirjoittamista ja kuullunymmärtämistä.
Aihepiirejä ovat maailmanlaajuiset ilmiöt,
kansainvälinen vaikuttaminen sekä
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
osallistuminen. Jos olet aikeissa osallistua
ruotsin yo-kokeeseen, käy ehdottomasti tämä
kurssi! (Vanhan opetussuunnitelman mukainen
kurssi)
Kirja: Magnet kurs 7
Opettaja: Vuokko Kyösti
RUB5 (wRUB5)
E-koodi ti ja to klo 19–20.40
Viimeisen pakollisen kurssin aihepiirejä ovat
luonto, muuttuva työ- ja elinympäristö sekä
media. Kurssilla harjoitellaan ymmärtävän
lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista
ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin
sopivia tekstejä. (Vanhan opetussuunnitelman
mukainen kurssi) Kirja: Magnet kurs 5
Opettaja: Vuokko Kyösti

RUB8 (wRUB8) jatkuvan kierron kurssi
A-ruotsin kirjoittajille tarkoitettu
jatkuvan kierron preppauskurssi, joka
opiskellaan kokonaan Moodlessa.
Kurssin voi suorittaa kokonaisena tai
puolikkaana. Ei oppikirjaa. Kurssista
saa suoritusmerkinnän S. Kurssin voi
aloittaa milloin tahansa ottamalla
yhteyttä opettajaan:
sari.heikkila@eduouka.fi puh. 044 703
9755. (Vanhan opetussuunnitelman
mukainen kurssi)
Lisää ruotsin lukiokursseja on tarjolla eLukiossa
ja päiväopetuksessa.
___________________________
___________________________
___________________________
Perusasteen ruotsi ja lukiossa
alkava ruotsi
Jos olet kiinnostunut ruotsin
alkeiskursseista tai haluat korottaa
peruskoulun päättötodistuksen
arvosanaa, ota yhteyttä ruotsin
ainevastaavaan.
___________________________
______________
______________
______________
____________
Lisätietoja ruotsin
opinnoista saat
ainevastaavalta:
Anne Kela, puh. 050 576 3627,
anne.kela@eduouka.fi

3. JAKSO – OULUN AIKUISLUKION KIELTEN KURSSEJA ILTAOPETUS JA eLukio
Katso kotisivultamme Opiskelijaopas 16-17 , jossa on listattu kaikki kurssimme ja katso myös elukio.fi
sivulta etälukion laaja kielitarjonta. ABIT! Katsokaa kurssivinkit.
ENGLANTI ILTAOPETUKSESSA 11.11.-10.1. + KOEVIIKKO (opetusta 10 krt):
EN1
vain
etä

Englanti 1 – Englannin kieli ja maailmani (pakollinen kurssi) - C-koodilla ti ja to 17-19
Oppikirja: Open Road, Course 1 sekä Moodlessa oleva materiaali
Opettaja: Pirjo Heikkinen, Oulun aikuislukio, pirjo.heikkinen@eduouka.fi, 0447 039 735
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita,
analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin
opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan
maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa
välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, opiskelijan
elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kieliopissa keskitytään verbien aikamuotoihin.

EN2
on
myös
etä Ekoodi)

Kurssilla on pakolliset palautettavat kurssitehtävät, kuuntelukoe ja loppukoe. Numeroarviointi.
ENA2 - Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen kurssi) - B-koodilla ma ja ke 17-18.40
Oppikirja: Open Road, Course 2.
Opettaja: Anne Nikula, anne.nikula@eduouka.fi, 044 7039746
Luokka: 42051
Kurssin aiheina ovat nuoren ihmisen vapaa-ajanviettotavat ja harrastukset
sekä hänen suhteensa musiikkiin ja kulttuuriin, urheiluun sekä matkailuun. Kieliopissa opetellaan
sanajärjestystä, muodollisia subjekteja, persoonapronomineja sekä passiivia. Numeroarviointi.

EN4

wENA4 - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen kurssi)- E-koodilla ti ja to 19-20.40
Oppikirja: Open Road, Course 4
Opettaja: Tuomo Koivisto, tuomo.koivisto@eduouka.fi
Luokka: 42051
Teemoina ovat aktiivinen kansalaisuus, ihmisoikeudet, maahanmuutto, rikollisuus, tasa-arvo,
uskonto ja yhteiskunta suomalaisesta näkökulmasta. Rakenteista mm. epäsuora esitys,
infinitiivi+ing-muoto. Lisäksi kehitetään lukustrategioita ja vahvistetaan kirjallisen viestinnän
taitoja. Numeroarviointi.

EN5
on
myös
etä Bkoodi)

wENA5 – Kulttuuri (pakollinen kurssi) - D-koodilla ma ja ke 19-20.40
Oppikirja: Open Road, Course 5
Opettaja: Tuomo Koivisto, tuomo.koivisto@eduouka.fi
Luokka: 42051
Kurssilla käsitellään kulttuuria, viestintää ja mediaa monipuolisesti. Rakenteista mm. genetiivi,
artikkelit ja substantiivit. Numeroarviointi.

EN6
ABIT!

wENA6 - Tiede, talous ja tekniikka (viimeinen pakollinen kurssi) - C-koodilla ti ja to 17-18.40
Oppikirja: Open Road, Course 6
Opettaja: Tuomo Koivisto, tuomo.koivisto@eduouka.fi
Luokka: 42051
Kurssi 6 painottaa vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Luetunymmärtämistä harjoitellaan eri
tieteenaloja, tekniikan saavutuksia ja talouselämää käsittelevien tekstien avulla. Numeroarviointi.

EN7
ABIT!
on
myös
etä Ckoodi)

wENA 7 – Luonto ja kestävä kehitys (syventävä kurssi) - B-koodilla ma ja ke 17-18.40
Oppikirja: Open Road, Course 7
Opettaja: Tuomo Koivisto, tuomo.koivisto@eduouka.fi
Luokka: 42052
Aihepiirit (sanasto) tulee YO-kokeeseen! Kurssilla pohditaan ajankohtaisia globaaleja ilmiöitä ja
kestävää kehitystä eri näkökulmista. Kerrataan koko lukioajan keskeistä kielioppia + prepositiot
adj+verbien+subst kanssa + apuverbien erityistapaukset. Kerrataan YO-kokeen
tehtävätyyppejä. Numeroarviointi.

ENGLANTI PÄIVÄOPETUKSESSA (AMMATTILUKIO) 3.12.-3.2. (opetusta 12 krt):
Myllytullissa
- wENA4 - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen kurssi)
- wENA 8 - suullinen kurssi (seuraavan kerran illassa 6. jaksossa) - ABIT
- wENA 14 - abikurssi ennen kirjoituksia - ABIT
Kontinkankaalla
- wENA 4 - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen kurssi)
- wENA 13 - kertaa kielioppi ennen kirjoituksia, paljon paritöitä, ei loppukoetta – ABIT
- wENA 14 - abikurssi ennen kirjoituksia - ABIT
HUOM. kurssit 13 ja 14 – hyvä intensiivinen kertauspaketti
Kaukovainiolla
- Ena 1
wEna 14 - abikurssi ennen kirjoituksia – ABITSaksan kurssit 3. jaksossa.

