Tervetuloa vanhempainiltaan!

Opinto-ohjaajat
Terhi Kurri, Noora Ranta ja Nina Sinkko

Tällä hetkellä:
• Pääsääntöisesti jokaisella on lukujärjestys koko vuodeksi.
• Valinnat tarkistetaan ja muokataan opotunneilla lähiviikkojen aikana.

• Tarjoamme vapaita opoaikoja wilmassa lähes joka viikko.
• Tapaamme jokaisen henkilökohtaisesti lukuvuoden aikana.

• Opot, tvt-opettajat ja liikunnanopettaja pitävät vuorotellen yhteensä kolme oppituntia viikossa
ykkösjakson ajan. Lisäksi ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen kolme oman aineensa oppituntia
viikossa.

• 1. jakso opiskellaan lähes kokonaan oman
ohjausryhmän kanssa, jonka jälkeen ryhmät
voivat hiukan vaihdella.
• Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.

• Yhden jakson kesto on noin 7-8 viikkoa.
• Jakson aikana opiskellaan kuutta eri
oppiainetta eli kuusi opintojaksoa.
• Jakson lopussa on päättöviikko (21.-28.9).
• Jaksotodistus näkyy wilmassa 2-3 viikkoa
päättöviikon loppumisen jälkeen (25.10).

Arviointi näkyy huoltajalle wilman selainversiossa kohdassa Suoritukset
• T = täydennettävä: koe tekemättä tai tehtäviä palauttamatta.
• suoritukset – avaa kyseinen opintojakso +merkistä – näet, mitä suorituksesta uupuu
• jos epäselvää, opiskelijan on oltava yhteydessä aineenopettajaan

• L = lopetettu, opintojakso on jätetty kokonaan kesken
• S = suoritettu
• H = hylätty
• Palauttamaton tai myöhässä palautettu työ voi laskea arvosanaa.
• Palauttamattomat suuret työt tai tekemättömät kokeet ovat este opintojakson
läpäisylle.

Kokeet
• Wilman Kokeet-kohdassa on nähtävissä kokeet ja suuret palautettavat työt
ajankohtineen.
• Kokeet-osioon opettaja voi merkitä kokeesta saadut pisteet esim. 10/28 tai
arvosanan.
• Opintojakson arviointi näkyy suorituksissa selainversiossa.

Tuntimerkinnät
• Opettajat merkitsevät tuntimerkintöihin poissaolot, myöhästymiset ja
palauttamattomat tehtävät.
• Huoltaja käy merkitsemässä poissaolot hyväksytyiksi.
• Jos tehtävät palautetaan myöhässä, wilma-merkintä ei muutu tai katoa.

Poissaolot
• Lukiolain mukaan opiskelijan on osallistuttava opetukseen.
• Työssäkäynti tai autokoulun oppitunti ei ole luvallinen poissaolo.
• Opettaja kertoo opintojakson alussa, minkä verran poissaoloja opintojakson
suorittaminen sallii.
• Opintojaksot ovat hyvin erilaisia ja poissaolojen korvaaminen vaihtelee opintojaksoittain.
Esim. kirjoitusopintojakso vs. keskusteluopintojakso.
• Poissaolot voivat laskea opintojakson arvosanaa.

Ajanhallinta, muistiinpanot ja motivaatio
• Lukiossa ajankäytön suunnittelu korostuu.
• Kalenteri on lukiolaiselle välttämätön. Kalenterista on syytä varata työskentelyajat
isommille töille.
• Omien muistiinpanojen tekeminen on erittäin tärkeää kokonaisuuksien hahmottamiseksi.
• Läksyihin menee enemmän aikaa ja osa tehtävistä / oppiaineista voi tuntua haastaville
verrattuna peruskouluun. Toisaalta koulupäivät päättyvät aiemmin.
• Tehtävät haastavat opiskelijaa kehittämään omaa sitkeyttään ja kärsivällisyyttään.

Opiskelijan aktiivisuus ja vastuu omista
opinnoistaan on suurempi kuin aiemmin
• Oppiaineissa edetään noin kappale / oppitunti eli noin kolme kappaletta viikossa.
• Lukion alku on omien oppimisen taitojen kehittämistä:
• kalenterista pitää varata työskentelyaika, ei vain palautusajankohtaa
• viimetingassa opiskelu ei toimi
• oleellisen erottaminen epäoleellisesta
• kaikessa ei tarvitse eikä kannata pyrkiä täydellisyyteen
• tehtävät ovat pidempiä ja vaativat kärsivällisyyttä onnistuakseen
• Pyrimme siihen, että opiskelija hoitaa itse lukujärjestykseen liittyvät asiat opon
kanssa.

Vanhemman rooli lukiolaisen tukena
• Luoda uskoa omiin kykyihin.
• Tukea nuoren omia ratkaisuja esimerkiksi ainevalinnoissa.
• Seurata ja selvittää poissaolot wilmassa.

• Seurata opintojen edistymistä jaksoittain (n. 6 opintojaksoa per jakso).
• Kannustaa priorisoimaan ajankäyttöä (uni, pelaaminen, työssäkäynti).
• Vakuuttaa, ettei kaikkea tarvitse suorittaa täydellisesti – riittää, kun tekee parhaansa.

Matematiikasta
• Ensimmäinen opintojakso on kaikille sama.
• 1. jakson aikana ja sen jälkeenkin matematiikan voi vaihtaa pitkästä lyhyeen.
• Korkeakoulujen todistusvalinnassa:
• Hyvin suoritetusta lyhyestä matematiikasta saa enemmän pisteitä kuin heikosti
suoritetusta pitkästä.
• Esimerkiksi kauppatieteissä lyhyen M tuottaa enemmän pisteitä kuin pitkän C.
• DI-koulutukset, taloustiede, luonnontieteet ja lääketieteet vaativat useimmiten hyvin
suoritetun pitkän matematiikan.

• Matikkapaja maanantaisin klo 14.45 (14.30) luokka 2.28/2.29
• Hyvän koulutuksen voi saada myös lyhyellä matematiikalla!

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot
• Opiskelijan muualla hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea
osaksi lukio-opintoja.
• Hyväksilukua varten varataan opoaika.
• Esimerkiksi:
• Keravan kuvataidekoulu
• Keravan musiikkiopisto
• Keravan tanssiopisto
• Avoin yliopisto

Tukimuodot:
• Peruskoulua kertaavat opintojaksot englannissa, ruotsissa
• Matikkapaja maanantaisin klo 14.45 (14.30) luokka 2.28/2.29
• Ruotsipaja torstaisin klo 14.45 (14.30) luokka 2.51
• Tukiopetus on pääasiassa ryhmämuotoista
• Jos epäilet tuen tarvetta, ole yhteydessä ensin aineenopettajaan, sitten
erityisopettaja Satu Törröseen

• Psykologi Roosa Hämäläinen 040 318 2432
• Kuraattori Tanja Takala 040 318 2809
• Terveydenhoitaja Emilia Korhonen 040 318 2217

Urheiluvalmennus
• Yleisvalmennusta eli fysiikkatreenejä järjestetään koululla ensi viikosta alkaen. Tämä sopii kaikkien lajien
harrastajille, mutta myös niille, jotka ovat hakeutumassa esim. pelastus-, poliisi-, sotilas- tai liikunta-alalle.
• Valmennus järjestetään keskiviikko- ja perjantaiaamuisin klo 8.00-9.30:
•

Kestävyyttä, voimaa ja nopeutta, kehonhallintaa ja kehonhuoltoa

•

Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä.

• Lajivalmennusta annetaan taitoluistelussa ja jääkiekossa keskiviikkoisin ja perjantaisin.

• Urheiluvalmennuksesta saa opintopisteitä osallistumiskertojen mukaan max. 8 op vuodessa ja max. 20 op
lukioaikana. Urheiluvalmennuksella ei voi korvata muita lukion moduuleita ja opintojaksoja.
• Ei edellytä minkään seuran jäsenyyttä.
• SM-tason urheilijat voivat sopia liikunnanopettajansa kanssa etukäteen liikuntapäiväkirjan pitämisestä ja
saada omista harjoituksistaan max. 4 op/vuosi ja koko lukioaikana max 10 op.

YO-tutkinto koostuu viidestä aineesta
• Äidinkieli tai S2 on kaikille pakollinen + kolme seuraavista:
• vieras kieli
• matematiikka
• toinen kotimainen (ruotsi)
• reaali
+ lisäksi yksi edellä mainituista

• Yhden kirjoitettavan aineen täytyy olla pitkän oppimäärän mukainen.
Esim. ÄI, MAA, ENA, RAB, HI

tai

ÄI, RUB, ENA, HI, YH

• Ylioppilaskokeet ovat oppiainerajat ylittäviä ja vaativat laajaa yleissivistystä.

Tavallinen ihminen selviää lukiosta!
• Noin 90% lukiolaisista tekee lukion kolmeen vuoteen.
• Loput 10% valmistuvat yleensä 3,5 vuodessa.
• Yleisimpiä pidennyksen syitä ovat mielenterveyden haasteet, vaikea lukivaikeus ja
joskus urheiluharrastus.
• Urheiluvalmennuksesta voi saada kevennystä lukio-aikana.
• Keventää voi myös valitsemalla runsaasti liikunnan, musiikin, kuvataiteen,
draaman tai tanssin moduuleita.
• Vielä ei tarvitse tietää, mitä tulevaisuudeltaan haluaa!
• Lukio on ennen kaikkea nuoruusaikaa kavereiden kanssa ja siinä ohessa aikuiseksi
kasvamista!

ydessä wilmalla:

Noora Ranta 22A, 22B

Terhi Kurri 22C, 22D, 22LM
Nina Sinkko 22E, 22F

