LUKIODIPLOMIT
Yleistä
Lukiodiplomin myöntämisen edellytyksenä on lukion aikana osoitettu erityisharrastuneisuus ja
osaaminen, johon liittyy pitkäkestoinen näyttö. Lukiodiplomi suoritetaan itsenäisesti erillisellä
kurssilla kyseisen aineenopettajan ohjauksessa ja sen suorittamisesta sovitaan jo lukion
alkuvaiheessa. Lukion päättötodistukseen annetaan merkintä lukiodiplomin suorittamisesta ja
lisäksi opiskelija saa päättötodistuksen liitteeksi erillisen lukiodiplomin. Lukiodiplomin
suorittaminen voidaan järjestää yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.

Valtakunnalliset lukiodiplomit
KULD Kuvataiteen lukiodiplomi
Kuvataiteen lukiodiplomi on näyttö, joka suoritetaan itsenäisesti kuvataideopettajan
valvonnassa. Lukiodiplomi toteutetaan yhden lukion soveltavan kurssin
aikana. Sen suorittamiseen varataan 38 tuntia. Ennen lukiodiplomin suorittamista
opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen
kurssia. Kurssin alussa opettaja käy läpi lukiodiplomin keskeiset asiat kahdella oppitunnilla.
Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja
on kuusi, joista opiskelija valitsee yhden. Lukiodiplomin tehtävät pohjautuvat
lukionopetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuvataiteen pakollisiin ja syventäviin
kursseihin. Tehtävät lähetetään opetushallituksesta lukuvuosittain keväällä.
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa erillisen lukiodiplomitodistuksen lukion
päättötodistuksen liitteenä. Lukiodiplomikurssi merkitään lukion päättötodistukseen.
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt:
• tavoitteena on pitkäkestoinen näyttö kuvataiteen osaamisesta
• diplomi lisää valmiuksia kuvataiteen jatko-opintoihin
Suoritusohje:
• diplomin edellytyksenä on neljän kuvataidekurssin suoritus
• itsenäinen suoritus opettajan valvomana
Arviointi:
• asteikolla 1 - 5. Lisäksi sanalliset perustelut arvioinnille. Arvosana muodostuu teoksen (1/2
osaa) ja portfolion (1/2) yhteisarvosanasta.
Muuta:
• opiskelija kustantaa tarvitsemansa materiaalit itse
KÄLD Käsityön lukiodiplomi
Tavoite:
Sisällöt ja työskentelytavat ohjaavat pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työhön ja tiedon
hankintaan.
Keskeinen sisältö:
Diplomitöiden aiheet lähetetään opetushallituksesta syyslukukauden alussa

Suoritusohje:
Diplomin edellytyksenä on kahden käsityökurssin suoritus.
Arviointi:
Asteikolla 1 - 5. Lisäksi tulee sanallinen arviointi työn sisällöstä.
LILD Liikuntadiplomi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä,
erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointi kohteina ovat
myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan
oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä.
Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia,
joista yksi voi olla liikunnan diplomikurssi. Liikunnan lukiodiplomi on lukion toimintaa ja siitä
saatava todistus on lukion päättötodistuksen liite.
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Liikuntakykyisyys, joka mitataan erillisillä testeillä
2. Liikuntatiedot, jotka esitetään erillisen tutkielman avulla
3. Erityisosaaminen, jonka opiskelija osoittaa valitsemassaan lajissa
4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot arvioidaan opiskelijan pitkäjänteisen liikunnallisen
toiminnan perusteella
5. Portfolio, jossa opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun
liikuntatunneilla
Liikunnan lukiodiplomin arvioitsijan tulee olla lukion liikunnanopettaja. Erityisosaamista
arvioidaan kahden henkilön toimesta. Toisen heistä tulee olla lukion liikunnanopettaja.
Diplomin arvosana määräytyy eri osa-alueiden arvosanojen aritmeettisesta keskiarvosta.
Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella ja pyöristetään kokonaisluvuksi 1-5, jossa yksi on
hyväksytty ja viisi on erinomainen
MULD Musiikin lukiodiplomi
Tavoite:
Tavoitteena on syventää opiskelijan itsenäisen musiikillisen ajattelun ja viestinnän sekä luovan
ilmaisun kehittymistä siten, että opiskelija voi toimia aktiivisesti musiikin parissa.
Keskeinen sisältö:
Lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla:
A. Lukioaikaisten töiden näytesalkku, joka sisältää mm. musiikillista toimintaa, säveltä-mistä,
musiikkikritiikkiä ja kirjoitelman.
B. Näytesalkku taidollisesta ja tiedollisesta projektityöstä voi sisältää videoita, ääninauho-ja,
raportteja, esitelmiä yms.
Suoritusohje:
Diplomin edellytyksenä on neljän musiikkikurssin suoritus.
Arviointi:
Asteikolla 1 - 5. Lisäksi tulee sanallinen arviointi työn sisällöstä.

KAUPUNKIKOHTAISET LUKIODIPLOMIT

FILD Filosofian lukiodiplomi ( yhteinen Oulun muiden lukioiden kanssa)

KILD Oulun kaupungin lukioiden kirjallisuusdiplomi
Kurssi on tarkoitettu Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomin suorittamisen tueksi, ja kaikki
diplomin suorittavat osallistuvat sille, mikäli kurssia tarjotaan. Kurssin aikana paneudutaan
muutamiin diplomin teoksiin sekä keskeisiin kirjailijoihin. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti
ohjatusti opiskellen kolmen lukiovuoden aikana.
Kurssi arvioidaan hyväksytyksi, kun kirjallisuusdiplomi on suoritettu.

