Lukion rehtorin syystiedote 18.10.2019

Hyvää syysloman jälkeistä aikaa kaikilla
Syyslukukausi on puolivälissä. Opiskelupäiviä on tälle lukukaudelle kertynyt 47 päivää ja jouluun on aikaa 44
lukukauden työpäivää. Ensimmäisen jakson arvosanat pannaan toimeen keskiviikkona 23.10.2019. Erityisesti
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajien kannattaa silloin käydä katsomassa Wilmassa, miten lukioopinnot ovat lähteneet liikkeelle. Lähes kaikilla aloittavilla lukio-opiskeloilla arvosanat putoavat merkittävästi
verrattuna perusopetukseen. Erityisesti matematiikka tuottaa monille haasteita. Tavallista on, että lukuaineiden keskiarvo laskee 1-2 numeroa verrattuna perusopetuksen päättötodistukseen. Asiasta ei tässä vaiheessa
kannata vielä huolestua. Lukiossa työmäärä on merkittävästi suurempi kuin perusopetuksessa. Myöskään
perusopetuksen oppimistavoilla ei lukiossa enää menesty. Lukiossa tavoitteena on, paitsi että opitaan uusia
asioita, niin myös opitaan oppimaan uudella tavalla. Uuden oppiminen ja oppimaan oppiminen jatkuvat koko
lukion ajan. Erityisesti lukiossa pyritään tukemaan alkavia opiskelijoita oppimaan oppimisen ja oman vastuullisuuden kehittämisessä. Aihetta käsiteltiin yhteisesti opiskelijoiden kanssa 1.10.2019 pidetyssä teemailtapäivässä.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on ensimmäisen jakson jälkeen tavallisimman arvosana 5-6 kurssista. Toisen vuoden opiskelijat ovat syksyn ensimmäisen jakson jälkeen tavallisimmin ehtineet opiskella 34-36 kurssia
ja abiturientit puolestaan noin 64-66 kurssia. Opiskelijat kuitenkin etenevät oman yksilöllisen suunnitelmansa
mukaisesti, joten kurssimäärä eteenkin opintojaan pidentävillä opiskelijoilla saattaa poiketa edellä esitetyistä
kurssimääristä merkittävästikin.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset päättyivät lokakuun
alussa. Suurempia teknisiä murheitä ei kirjoituksissa esiintynyt. Merkittävimmät häiriöt osuivat
kemian reaaliaineen kokeeseen. Ongelmat olivat
valtakunnallisia eivätkä johtuneet meillä käytössä
olleista laitteista tai koejärjestelyistä. Kaikkien ylioppilaskokelaiden vastaukset tallentuivat järjestelmään ja tulivat myös alustavasti arvioiduiksi.
Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee lopulliset
tulokset marraskuun puolivälissä. Syksyn ylioppilasjuhlia vietetään to 5.12.2019 klo 19.00 (Huom.
kellonaika muuttunut). Vaikka syksyn ylioppilaskokeiden päättymisestä ei ole aikaa vasta kuin
muutama viikko, valmistautuminen kevään kirjoituksiin on jo alkanut. Rehtorin info kevään 2020 kirjoituksiin osallistuville pidetään to 14.11.2019. Kevään
2020 ylioppilaskokeeseen tulisi ilmoittautua viimeistään 22.11.2019. Jos syksyn ylioppilastutkinnon tulokset
julkaistaan vasta marraskuun loppupuolella, on syksyn 2019 kirjoituksiin osallistuneilla tulosten julkaisemisesta viikko aikaa ilmoittautua kevään 2020 ylioppilaskokeisiin. Joka kirjoituskertaan pitää ilmoittautua erikseen vähintään palauttamalla allekirjoitettuna Wilmasta tulostettu henkilökohtainen ylioppilaskokeiden ilmoittautumislomake.
Lukion uuden opetussuunnitelman työstäminen jatkuu tulevinakin kuukausina. Kiitos kaikille, jotka ovat vastanneet huoltajille esitettyihin kysymyksiin. Opetushallitus julkaisee uuden opetussuunnitelman viralliset pe1

rusteet lukiokoulutuspäivillä 7.-8.11.2019. Tämän jälkeen aloitetaan Keravalla vähitellen myös ainekohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen. Kolmas huoltajille suunnattu kysely koski oppimisen ohjaamista ja opiskelijoiden tukea. Marraskuussa 2019 on suunnitelmissa pitää perinteinen erilaisten oppijoiden vanhempainilta. Ilta on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisätietoja tai keskustella opiskelijoiden erilaisista oppimisen
tukimuodoista. Kutsu vanhempainiltaan lähetetään ajankohdan lopullisesti selvittyä.
Vaikka kuluvaa lukuvuotta on vielä kolmeneljäsosaa jäljellä, tulevaa lukuvuotta suunnitellaan jo. Päätös tulevan lukuvuoden luku- ja loma-ajoista tehdään lähiaikoina. Tulevan lukuvuoden luku- ja loma-ajat julkaistaan
lukion kotisivulla päätöksen teon jälkeen.
Hyvää talven odotusta kaikille.
Pertti Tuomi
rehtori
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