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Hyvää menossa olevaa lukuvuotta 2022-2023
Lukuvuosi on jälleen edennyt vauhdikkaasti. Ensimmäinen jakso on jo takana ja syyslomakin häämöttää lähitulevaisuudessa. Koronaendemia ei juurikaan ole vaikeuttanut syksyn opintoja ja myös syksyn ylioppilaskirjoitukset saatiin vietyä läpi ilman suurempia ongelmia. Alustavat tulokset ovat kaikkien aineiden osalta Wilmassa opiskelijoiden nähtävillä. Lopulliset tulokset saapuvat hieman ennen marraskuun puoliväliä. Syksyllä
valmistuvien ylioppilasjuhlaa vietettäneen joulukuun alussa.
Lukiossa opiskelee tällä hetkellä 588 nuorten lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä lisäksi kaksoistutkinto-opiskelijoita. Oppivelvollisuuden laajentumisen ja toisen asteen maksuttomuuden toimeenpano etenee aikataulun mukaisesti. Kaksi kolmasosaa lukion opiskelijoista kuuluu kyseisen vuosi sitten voimaan astuneen lain
piiriin. He myös opiskelevat uuden pääosin uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toki osa uudenkin
opetussuunnitelman mukaan opiskelevista suorittaa yksittäisiä kursseja vanhan opetussuunnitelman mukaisesti ja päinvastoin. Toisen opetussuunnitelman mukaan suoritetut opinnot hyväksiluetaan opiskelijan oman
opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Oppivelvollisille oppimateriaalit ovat pääosin ilmaisia. Oppilaitoskohtaiset valinnaiset opinnot saattavat olla osin tai kokonaan maksullisia. Myös valtakunnallisissa pakollisissa
ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa saattaa olla maksullisia osioita. Tällöin opiskelijalle on kuitenkin
tarjottava mahdollisuus kyseisen osion maksuttomaan suorittamiseen, sillä lukion oppimäärä tulee olla mahdollista suorittaa maksuttomasti.
Ensimmäinen päättöviikko on kaikkien opiskelijoiden osalta takana. Ensimmäinen päättöviikko on uusille
opiskelijoille usein haastava, sillä lukio-opintojen vaatimustaso eroaa merkittävästi perusopetuksen opintojen vaatimustasosta. Asia konkretisoituu yleensä viimeistään päättöviikolla. Muutos oppilaasta opiskelijaksi
on kuitenkin alkanut. Lukiossa opiskellaan paitsi eri oppiaineita, niin myös kehitytään omissa opiskelutaidoissa. Oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu jatkuu läpi koko lukioajan. Lukioaika on nuorille myös voimakkaan kasvamisen ja kypsymisen aikaa. Kukin nuori etenee siinä oman aikataulunsa mukaisesti. Meillä
kaikilla aikuisilla on tärkeä rooli nuorten kasvun ja kypsymisen tukijoina. Kun elämän perusasiat, riittävä ravinto, riittävä lepo, riittävä liikunta sekä niihin yhdistettynä turvallisten aikuisten tuki, ovat asioita, joiden
perustalle nuoren on hyvä rakentaa elämänsä polkua. Keravan lukion yksi lukuvuoden tavoitteista on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan keskinäinen kohtaaminen.
Lukuvuoden toinen jakso alkoi 29.9.2022. Ensimmäisen jakson arvosanat toimeenpannaan ti 25.10.2022. Toimeenpanon jälkeen arvosanat ovat nähtävissä Wilmassa. Varsinkin tänä syksynä lukionsa aloittaneiden opiskelijoiden sekä myös muiden uutta opetussuunnitelmaa noudattavien opiskelijoiden osalta arvosanoja kannattaa tutkiskella tarkasti. Arviointeja tarkasteltaessa kannatta huomata se, että uuden opetussuunnitelman
mukaisesti arviointi annetaan opintojaksoittain. Kaikki ensimmäisessä jaksossa alkaneet opintojaksot eivät
pääty jakson vaihtuessa (esim. ENA01ENA02, RUB01RUB02; toisen jakson MAA06) ja siten niiden osalta arviointi toteutetaan vasta myöhemmin. Perinteisesti alkavien opiskelijoiden arvosanat putoavat lukiossa ensimmäisen jakson arvioinnissa 1-1½ numeroa siitä, mihin perusopetuksessa on totuttu. Myös suurempia muutoksia nähdään kuitenkin vuosittain, sillä lukiossa osaamisen vaatimustaso nousee merkittävästi. Lisäksi arviointiperiaatteet lukiossa ja perusopetuksessa ovat erilaiset, joka osaltaan vaikuttaa arvosanoihin.
Keravan lukion verkko-opintojen järjestämistapaa uudistetaan. Lukion on solminut sopimuksen verkko-opintojen järjestämisestä Eiran aikuislukion kanssa. Uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot tultaneen ostamaan Eiran aikuislukiosta. Vanhan opetussuunnitelman mukaisten verkko-opintojen opettamista vastaavat
edelleen Keravan lukion opettajat. Pääsääntöisesti oppiaineen ensimmäistä tai ainoaa opintojaksoa ei voi
suorittaa verkko-opintoina. Osana uudistusprosessia myös verkko-opintoihin pääsyn kriteeriä nostetaan.
Verkko-opintoihin päästäkseen opiskelijalla tulisi olla lähiopetuksena suorittamistaan opinnoista vähintään
arvosana 8. Verkko-opinnot vastaavat vaatimustasoltaan lähiopetusta ja lisäksi vaativat opiskelijalta suurempaa vastuullisuutta ja itsenäisyyttä. Verkko-opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka haluavat
laajentaa tai syventää lähiopetuksessa saavuttamaansa osaamista.
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Keravan lukio on akkreditoitu Erasmus+ oppilaitos. Koronan hellitettyä otteensa kyseinen ohjelman mukaista
toimintaa päästään käynnistämään. Keravan lukiolla on yhteistyöoppilaitoksia Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Hankkeiden yksityiskohtia sekä opiskelijaliikkuvuutta valmistelevia vierailuja on jo toteutettu sekä toteutetaan lähiaikoina. Ensimmäiset opiskelijaliikkuvuutta sisältävä vierailut toteutunevat vielä syyslukukauden aikana. Lukiolla on myös muuta kansainvälistä toimintaa. Paraikaa on menossa lukion Tansania-projektin
opintoretki Mondulin Eluwai Primary Schooliin. Hanke on osa pidempiaikaista yhteistyötä, jolla pyritään tukemaan paikallista oppilaitosta sekä koko yhteisöä. Menossa olevan hankkeen kautta lahjoitettiin kyseiselle
oppilaitokselle kaksi vesitankkia sekä oppilaille koulutarvikkeita ja kuukautissuojia.
Alkaneen lokakuun sekä toisen jakson katkaisee vajaan kahden viikon päästä viikolla 42 oleva syysloma, jonka
me kaikki olemme ansainneet. Syysloma kannattanee käyttää alkusyksyn työkiireistä ja opiskelukiireistä palautumiseen ja siten ladata akkuja loppusyksyn ja alkutalven pimeiden päivien varalle.
Hyvää alkanutta lokakuuta
Pertti Tuomi
***************************************************************************************
Syyslukukauden tärkeitä päivämääriä:
Syyslukukausi 2022: ti 09.08.2022 - to 22.12.2022
•
•
•
•

Syysloma (vko 42) 17.10. - 23.10.2022
Vapaapäivä ma 05.12.2022
Itsenäisyyspäivä 06.12.2022
Joululoma pe 23.12.2022 - su 08.01.2023

Lukiokoulutuksen jaksot
1.
2.
3.
4.
5.

jakso: 09.08. - 28.09.2022
jakso: 29.09. - 27.11.2022
jakso: 28.11.2022 - 06.02.2023
jakso: 7.2. – 5.4.2023
6.4. – 3.6.2023

Yleistentit
•
•
•

to 03.11.2022 klo 15.00
to 17.11.2022 klo 15.00
to 12.01.2023 klo 15.00

Päättöviikot

Arvosanat Wilmassa

21.09.-28.09.2022
18.11.-25.11.2022
30.01.-06.02.2023
29.3. – 5.4.2023
25.5. – 1.6.2023

ti 25.10.2022
to 15.12.2022
ke 01.03.2023
ke 26.4.2023
la 2.6.2023

Ilmoittauduttava viimeistään
to 27.10.2022
to 10.11.2022
to 22.12.2022

Muita tärkeitä päivämääriä
• Lasten ja nuorten säätiön Dreams-lähettiläs Pamela Tola vierailee lukiolla to 6.10.2022
• Nuorten Exit säätiön Teams-tilaisuus 22-ikäluokan opiskelijoille seksuaaliturvallisuudesta 1.11.2022
• Ehkäisevän päihdetyön viikon (vko 45) vanhempainilta 9.11.2022 klo 18.00
• Erilaisten oppijoiden vanhempainilta 30.11.2022 klo 18.00
• Syksyn 2022 ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan 10.11.2022
• Syksyn ylioppilasjuhla 2.12.2022 klo 18.00
• Lucia-juhla 13.12.2022
• Puurojuhla 22.12.2022
• Vanhempainilta ylioppilaskokeista ja jatko-opinnoista 26.1.2023 klo 18.00
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Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi (Huom. lukion kotisivut uudistuvat marraskuussa, jolloin osoite muuttuu)
rehtori Pertti Tuomi
email. pertti.tuomi@kerava.fi
puh. 040 318 2212

