OPISKELU LUKIOSSA

Nina, Noora ja Terhi
kerava.fi

MIKSI LUKIOON?

Tähtäin yliopistossa
 YO-todistuksella valitaan 51-90% yliopisto-opiskelijoista.
 10-49% yliopisto-opiskelijoista valitaan pääsykokeen
perusteella.
 Lukiossa opiskellaan ammatillista koulutusta enemmän
matematiikkaa, englantia ja äidinkieltä, mistä on usein etua
pääsykokeessa.
 n. 97% yliopistoon valituista on suorittanut
ylioppilastutkinnon.
(Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen yhteistyö –
raporttiluonnos 2019)
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MIKSI LUKIOON?
Tähtäin ammattikorkeakoulussa
 n. 70 % AMK:n valituista on suorittanut ylioppilastutkinnon (2017).
 Todistusvalinnalla valitaan 16-80% AMK-opiskelijoista.
 Kiintiöt yo-todistuksella valittaville ovat usein suuremmat kuin ammatillisella todistuksella valittaville:
esim. Liiketalous Haaga-Helia yo-tutkinnolla 103, ammatillisella tutkinnolla 8.
 Pääsykoe mittaa äidinkielen lukutaitoa, englannin luetunymmärtämistä ja sanastonhallintaa,
matematiikkaa ja teknilliselle aloille fysiikkaa sekä ihmissuhdealoilla etiikkaa ja tunneälytaitoja.
(Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen yhteistyö – raporttiluonnos 2019).
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/wpcontent/uploads/2020/09/04092020_Ammattikorkeakoulujen_todistusvalinnan_syksyn_2020_yhte
ishaun_hakukohteet.pdf
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MIKSI LUKIOON?
Tähtäimessä asiantuntijatyö teknillisellä, luonnontieteellisellä
tai lääketieteellisellä alalla, psykologian, filosofian, historian,
uskonnon, yhteiskuntatieteiden tai kielten parissa.
Näitä aineita on mahdollisuus opiskella lukiossa enemmän kuin
ammatillisessa koulutuksessa.
Nuori haluaa aikaa pohtia omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan. Lukioon tullessa ei tarvitse tietää,
mitä haluaa tehdä isona.
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LUKIOSSA ON MAHDOLLISUUS KEHITTÄÄ:
Äidinkielen osaamista: Korkeakouluopinnoissa luetaan paljon ja kirjoitetaan pitkiä esseitä.
Lukio valmentaa korkeakouluopintoihin myös kehittämällä aineistontulkintataitoa.
Äidinkielestä saa paljon pisteitä lähes kaikkiin korkeakoulutuksiin!
Yleissivistystä: Ensimmäinen lukiovuosi koostuu pitkälti eri aineiden pakollisista opinnoista.
Lukion aikana seurataan ajankohtaisia asioita sanomalehdistä ja muusta mediasta ja luetaan
paljon kirjallisuutta.
Ruotsin, englannin ja valinnaisten kielten taitoa: Lukiossa edetään ruotsissa ja englannissa
tasolle, jota vaaditaan korkeakouluopintoja aloittaessa.
Matematiikan osaamista: Laskurutiinia tarvitaan monissa korkeakouluopinnoissa, joten
säännöllinen matematiikan opiskelu auttaa jatko-opinnoissa ja mahdollisissa pääsykokeissa.
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MATEMATIIKASTA VOI VALITA PITKÄN TAI LYHYEN
Ensimmäinen opintojakso on kaikille yhteinen.
Pitkä matematiikka
 10 opintopistettä vuodessa eli matikkaa on 3 x 75 min. viikossa ympäri vuoden.
 Läksyihin menee ½ - 2 tuntia/matematiikan tunti.
 Kehittää sinnikkyyttä ja ahkeruutta.
 Kannattaa valita, jos haluaa teknilliselle, luonnontieteelliselle tai lääketieteelliselle alalle.
 Voi vaihtaa lyhyeen matematiikkaan missä vaiheessa lukiota tahansa.
Lyhyt matematiikka
 6 opintopistettä vuodessa eli matikkaa on 3 x 75 min. kolmen jakson ajan.
 Läksyihin menee ½-1 tunti/matematiikan tunti.
 Riittää hyvin suoritettuna useimmille aloille!
 Hyvin suoritetusta lyhyestä matematiikasta saat usein jatkoon paremmat lähtöpisteet kuin
heikosti suoritetusta pitkästä matematiikasta.
Matematiikkaa ei ole pakko kirjoittaa yo-kokeessa, jos kirjoittaa ruotsin ja pitkän vieraan
kielen (usein englanti). Matematiikasta saa kuitenkin lähtöpisteet lähes kaikille aloille.
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LUKIOSSA SYVENNETÄÄN ENGLANNIN JA RUOTSIN
OSAAMISTASI
Päivittäinen opiskelu on tärkeää.
Englantia on 3 x 75 min. kolmen jakson ajan jokaisena
lukiovuotena.

Ruotsia on ensimmäisenä lukuvuonna 3 x 75 min. kahden jakson
ajan ja toisena lukuvuonna 3 x 75 min. kolmen jakson ajan.
Syvennytään kieliopin hienouksiin ja asiatekstin tuottamiseen
peruskoulua tarkemmin.

Runsaasti eri alojen sanastoa, esim. työ, opiskelu, tekniikka,
talous, luonto, tiede, taide.
Englannin voi jättää pois yo-suunnitelmasta, jos kirjoittaa pitkän
matematiikan ja ruotsin.

Ruotsia ei ole pakko kirjoittaa yo-kokeessa, jos kirjoittaa
matematiikan ja pitkän kielen.
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LUKIO ON MUUTAKIN KUIN
PÄNTTÄÄMISTÄ:
Tähtitiedettä observatoriossa
Hiukkasfysiikkaa Cernissä, Sveitsissä
Retkeilyä Nuuksiossa
Talviliikuntaa Rukalla
Urheiluopisto-opintoja Kisakalliossa
Opintojaksoja Puolassa, Roomassa, Saksassa
Ranskan lukijoiden opintomatka Pariisiin
Kiina-yhteistyötä, Tansania-projekti
Kevätretki Porvooseen kakkosille
Jaksonaloituskaraoke
Wanhat tanssit
Penkkarit
Aikaa kavereiden kanssa!
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LUONNONTIETEELLIS-MATEMAATTINEN LINJA
Painota opintojasi
matematiikkaan,
fysiikkaan, kemiaan,
biologiaan,
maantieteeseen ja
tietojenkäsittelytieteeseen.

Lääkäriksi, diplomiinsinööriksi, farmaseutiksi,
fysikaaliskemiallisille
aloille tai arkkitehdiksi
tähtääville.

Valintakriteerit:
lukuaineiden keskiarvo,
jossa painotetaan ÄI, MA,
FY, KE, BI, GE.

Haku LUMA-linjalle.
Lisäksi kannattaa hakea
yleislinjalle.

Linjalle valinta edellyttää
pitkän matematiikan ja
jonkun luma-aineen
laajaa oppimäärää.
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URHEILUVALMENNUS

Yleisvalmennus järjestetään keskiviikko- ja
perjantaiaamuisin klo 8.00 - 9.30:
• Kestävyyttä, voimaa ja nopeutta (koululla on
kuntosali vapaasti käytettävissä)

• Kehonhallintaa ja liikkeiden hallintaa
• Palauttavaa harjoittelua ja kehonhuoltoa
• Liikunnasta on mahdollista tehdä
valtakunnallinen lukiodiplomi
Jääkiekkoilijoille ja taitoluistelijoille omat aamujäät.

Urheiluvalmennuksesta voi saada 8 op vuodessa, yhteensä 20 op lukioaikana.
Ei edellytä minkään seuran jäsenyyttä.
Info ja haku urheiluvalmennukseen elokuussa.
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Äidinkieli tai S2 on kaikille pakollinen

+ kolme seuraavista:

YLIOPPILASTUTKINTO
KOOSTUU VIIDESTÄ
AINEESTA:

•
•
•
•

vieras kieli
matematiikka (lyhyt tai pitkä)
toinen kotimainen kieli (ruotsi)
reaali

+ lisäksi yksi edellä mainituista

Esim. ÄI, MAA, ENA, RAB, HI tai
ÄI, RUB, ENA, HI, YH
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TAVALLINEN IHMINEN PÄRJÄÄ LUKIOSSA!
• Suurin osa lukiolaisista tekee lukion
kolmeen vuoteen.

• Loput valmistuvat yleensä 3,5 vuodessa.
• Yleisimpiä pidentämisen syitä ovat
mielenterveyden haasteet, vaikea
lukivaikeus ja joskus urheiluharrastus.
• Urheiluvalmennuksesta voi saada 20 op
kevennystä lukio-aikana.
• Keventää voi myös valitsemalla
runsaasti liikunnan, musiikin,
kuvataiteen, draaman tai tanssin
opintojaksoja.
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MIKSI KERAVAN LUKIOON?
 Arjen kuormittavuutta on hyvä miettiä.
(koulumatkat, harrastukset, läksyt ja lepo)
 Tunnit alkavat tällä hetkellä klo 8.20 ja päättyvät klo 14.30, paitsi
maanantaisin klo 16.00.
 n. 50% opiskelijoista Keravalta, n. 50% Tuusulasta, Vantaalta,
Järvenpäästä ja Sipoosta.
 Tutkitusti hyvä yhteishenki.
 Jokainen lukiolainen tapaa oponsa vähintään kerran lukuvuodessa.
 Sisäänotto: 200 opiskelijaa (yleislinja + LUMA)
 Opiskelijamäärä: n. 600.
 Lukioiden taso-erot ovat pieniä, mistä tahansa voi saada hyvät yo-tulokset.

 Kaikista lukioista saa tietokoneen, kirjat ja opiskeluvälineet.
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