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”Toivon, että mahdollisimman monessa lukiossa olisi yhtä
avoin ilmapiiri kuin meillä.”
”Klasussa on ollut tosi hyvä olla nää kolme vuotta,
oon saanut ihan älyttömän kivoja kavereita.”
”En muista katuneeni kertaakaan lukiovalintaani
näiden kolmen vuoden aikana”
”Kouluun voi tulla minkälaisena tahansa eikä kukaan tuomitse.
Mulla on Klasussa hyvä olla!”
”Kun tulin pieneltä paikkakunnalta isoon lukioon, luulin, että voisin jättää tulematta kouluun eikä kukaan huomaisi.
On ollut kuitenkin ihana huomata, että näin ei käynytkään!”
”Klassillisessa on aina joku, jota kiinnostaa mitä minulle kuuluu,
vaikkei aina siltä olisikaan tuntunut.”
”Klasun ilmapiiri on jotenkin turvallinen, ei tarvitse pelätä, että jää yksin.”
”Pidän tästä koulusta, siitä, että kun kulkee käytävillä,
kaverit moikkailee ja hymyilee.”
”On ollut hienoa huomata, että hiljainen introverttikin voi olla illi.
Tämä on mahdollista vain suvaitsevassa
ja kaikki huomioon ottavassa lukiossa.”
”Koulusta on tullut itselleni tärkeä ja rakas.
Lämmöllä voin todeta olevani Turun klassillisen lukion opiskelija.”
”Eniten itsevarmuutta on tuonut se, että koulussamme hyväksytään jokainen
ihminen juuri sellaisena kuin on eikä tarvitse miettiä muiden mielipiteitä.”
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YLEISLUKIO JA VALTAKUNNALLINEN ILMAISUN
ERITYISLUKIO – TERVETULOA!
Turun klassillinen lukio on perinteitä ja eurooppalaista kulttuuria kunnioittava
moderni oppilaitos. Kielitarjontamme on laaja, ja tarjoamme useimmissa aineissa, myös luonnontieteissä ja matematiikassa, lukiokohtaisia kursseja.
Ilmaisulinja tarjoaa runsaasti teatteri- ja mediailmaisun kursseja. Tavoitteena
on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen viestintävalmiutensa harjaantuvat. Tärkeää on taiteen avulla kasvaminen. Tavoitteena on
myös, että opiskelijat, jotka haluavat näyttää osaamistaan, pystyvät suorittamaan lukiodiplomityön, jossa vaaditaan itsenäistä työskentelyä ja taiteellisten
valintojen tekemistä.
Turun klassillisen lukion tehtävänä on kouluttaa monipuolisesti hyvin jatkoopintoihin pääseviä ja niissä menestyviä ylioppilaita. Motivoituneet opiskelijat
luovat yhdessä taitavien ja innostavien opettajien kanssa opiskelumyönteisen
työskentelyilmapiirin, jonka myötä opiskelijat menestyvät hyvin lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa. Erityislukiona painotamme kulttuurin tuntemusta sekä tieteen ja taiteen avulla kasvamista. Ne ovat oppimisen kohteita ja elämänhallinnan välineitä.
Toimintatavoissamme korostamme aktiivista oppimista ja työntekoa. Lukion
toimintaa ohjaa yhteisöllisyys, toisista välittäminen ja vastuullisuus. Arvostamme myös luontevaa kommunikointia ja ihmisen kohtaamisen taitoa.
Monipuolinen toimintamme näkyy opintomatkoina, leirikouluina, opiskelijoiden
yhdessä tekeminä projekteina, kerhoina ja klubeina. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat ovat mukana opettajainkokouksissa kehittämässä lukiota, ja uudet opiskelijat saavat opintojen alussa apua opiskelijatutoreilta. Opiskelijakunta
järjestää lisäksi erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia.
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OPPIMISYMPÄRISTÖ
Lukiomme toimii aivan ydinkeskustassa eli hyvien liikenneyhteyksien päässä.
Koulutalon luokat on varustettu modernein opetusvälinein. Koko koulutalossa
toimii myös langaton WLAN-verkko, joka mahdollistaa oman läppärin tai tabletin käytön koko koulupäivän ajan. Opiskelijoilla on käytössään tiloja, jossa voi
opiskella, lukea päivän lehdet ja tehdä töitä koneella tai
etsiä tietoa verkosta. Kaikki luokkatilamme on varustettu uudella esitystekniikalla. Kaikissa tiloissa on myös
koneellinen ilmastointi.
Ilmaisulle on omia erityistiloja. Käytössämme on oma
teatteriluokka ja esim. kaksi tietokoneluokkaa. Kouluravintolamme tarjoaa päivittäin lounaan ja aamuisin sekä
iltapäivisin kouluravintolasta voi ostaa edullista välipalaa. Samoissa tiloissa kanssamme toimii Turun iltalukio,
joka tarjoaa Turun päivälukiolaisille mahdollisuuden
suorittaa maksutta kursseja myös iltaisin esim. opintojen nopeuttamiseksi. Myös kesälukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa kursseja kesäisin kätevästi omassa
koulutalossa.
LUKIOON HAKEMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Turun klassilliseen lukioon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa verkkoosoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteisvalintalomakkeen lisäksi hakija voi täyttää Turun kaupungin nettisivuilta löytyvän Turun lukioiden kurssivalintasuunnitelman. Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat peruskoulusi opinto-ohjaajalta.
Yleislukion tunnus on 0552 ja erityislukion yhteisvalintatunnus on 0552/810.
Uudet opiskelijat Turun klassillisen lukion yleislinjalle valitaan peruskoulun
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä. Yleislinjalla on 164 aloituspaikkaa ja ilmaisulinjalla 60.
Kaikille erityislinjalle hakeville on etukäteistehtävä, joka julkaistaan koulun kotisivuilla syksyn 2019 aikana. Etukäteistehtävä palautetaan pääsykokeessa,
joka pidetään kaikille (myös muille kuin 1. sijalla hakeville) ke 15.4.2020 klo
13.15-16.15. Tule hyvissä ajoin, ilmoittautumisia otetaan vastaan puoli tuntia
ennen kokeen alkua. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Pääsykokeeseen
ei lähetetä erillistä kutsua.
Pääsykoe koostuu kirjallisesta työstä, joten ota mukaan myös kirjoitusvälineet.
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Erityislinjalle valinta tehdään päättötodistuksen, etukäteistehtävän ja pääsykokeen perusteella.
Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta voit saada enintään 10,0 pistettä.
Etukäteistehtävä, pääsykoe ja mahdollinen harkinnanvarainen piste antavat sinulle enintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä on siis 20 pistettä.
Kevään yhteisvalinnan tiedot julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 Opintopolussa. Kaikki lukioomme valitut saavat tiedon valinnastaan myös kotiin kirjeitse.
Uusi lukuvuosi alkaa uusien opiskelijoiden osalta keskiviikkona 12.8.2020.
Saat kirjeessä tarkemmat ohjeet ja ajat.

OPISKELU TURUN KLASSILLISESSA LUKIOSSA
Yleistä
Turun klassillinen lukio – niin kuin muutkin Turun lukiot – noudattaa viisijaksojärjestelmää. Se tarkoittaa, että lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joista jokainen kestää noin seitsemän viikkoa. Yhden jakson aikana opiskellaan viidestä
seitsemään oppiainetta kerrallaan. Jakso päättyy arviointiviikkoon, jonka aikana pidetään mm. kokeita, muita arvioitavia tilaisuuksia tai oppitunteja. Arviointiviikon jälkeen alkaa välittömästi uusi jakso.
Lukiossa voit itse vaikuttaa opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Luokattomuus mahdollistaa opintojen nopeuttamisen kahteen tai hidastamisen neljään vuoteen. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kuitenkin edelleen kolme
vuotta.
Pääsääntöisesti lukion kurssit suoritetaan osallistumalla opetukseen ja sen jälkeen kurssikokeeseen. Kurssi voidaan myös rehtorin luvalla suorittaa osittain
tai kokonaan itsenäisesti.
Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, maksimimäärää ei ole. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi eli on valittava 3033 kurssia.
Jokaisessa jaksossa tulisi olla keskimäärin kuusi kurssia. Jos haluat nopeuttaa
opiskelutahtiasi, sinun on suoritettava osa opinnoista itsenäisesti tai esimerkiksi kesälukioiden kursseja hyödyntäen.
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Opiskelu on taitolaji
Lukiossa opiskelu on hyvin erilaista peruskouluun
verrattuna. Kurssit ovat tiiviitä ja oppitunneilla käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä ja kokeeseen luettavaa on paljon. Itsenäisen työn ja
oman vastuun osuus kasvavat, ja joskus opiskelijasta voi tuntua, ettei kaikkea ehdi tehdä kunnolla.
Opiskelu on kuitenkin taitolaji, jossa voi kehittyä.
Helpoin tapa auttaa itseään on yksinkertainen: ole
aktiivinen oppitunneilla, kuuntele, tee muistiinpanoja ja osallistu. Tee kotitehtävät aina, vaikka niitä
ei tarkistettaisikaan seuraavalla oppitunneilla: läksyjen säännöllinen tekeminen on parasta koeviikkoon harjoittelua. Huolehdi omasta jaksamisestasi: pidä huoli, että myös harrastuksille, ystäville ja levolle jää sopivasti aikaa.
Oppimateriaalit
Lukiossa opiskelija hankkii ja kustantaa oppikirjat ja muun mahdollisen opiskelumateriaalin itse. Uusi lukiolainen saa tästä tarkemman tiedon kotiin kirjeitse
kesän aikana. Oppikirjat kannattaa ostaa jakso kerrallaan.
Kurssimateriaalit hankitaan koulun kirjalistan mukaisesti joko paperisena tai
sähköisenä. Lukiolaisen opiskelumateriaaleihin kuuluu oma kannettava tietokone ja maksullinen laskinohjelmisto, joiden hankinnasta koulumme lähettää
koteihin tiedotteen. Koulutalossamme toimii langaton WLAN-verkko.
Opintosuunnitelma
Lukioon hakeva tekee jo yhdeksännen luokan keväällä lukion ainevalintakorttiin alustavan opintosuunnitelman koko lukioaikaa varten. Suunnitelma on alustava, ja opinto-ohjelmaa tarkennetaan myöhemmin lukion ensimmäisen vuoden aikana sekä muutenkin aina tarvittaessa. Ainevalinnat kannattaa tehdä
oman kiinnostuksen, tähänastisen koulumenestyksen ja mahdollisten jatkoopintohaaveitten pohjalta.
Opintosuunnitelman tulee sisältää kaikki oppiaineiden pakolliset kurssit. Pakollisten kurssien määrä on matematiikan ja kielten oppimääristä riippuen 47-52.
Niiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 syventävää kurssia sekä
muita valinnaisia kursseja niin, että lukion suorittamiseen tarvittava vähimmäismäärä eli 75 kurssia täyttyy.
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Syventävät kurssit syventävät oppiaineen ymmärtämystä ja osaamista. Niitä
kannattaa valita sellaisissa oppiaineissa, joista pitää, joissa opiskelumenestys on hyvää ja joita mahdollisesti aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät eri oppiaineissa laaditaan nimenomaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.
Turun klassillisen lukion omat kurssit
Turun klassillisessa lukiossa on valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi
paljon lukiokohtaisia kursseja kaikissa oppiaineissa. Lukiokohtaiset kurssit syventävät osaamista entisestään ja ovat hyvä lisäapu esimerkiksi juuri ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Osa lukiokohtaisista kursseista on erilaisia soveltavia
kursseja, esimerkiksi luonnontieteiden monipuoliset työkurssit ja monet liikunnan kurssit. Kaikissa ylioppilaskirjoituksien koeaineissa on tarjolla kirjoituksiin
valmentavia kursseja sekä syksyllä että keväällä.
Lukiokohtaisia kursseja on eri oppiaineissa tarjolla seuraavasti:
äidinkieli: ÄI10 Kieli kuntoon, ÄI13 Projektikurssi, ÄI14 Kirjallisuuden lukemisen syventävä kurssi, ÄI15 Luova kirjoittaminen
englanti: ENA9 Abin englanti 1, ENA14 Debate club, ENA15 Essay Writing
A-ruotsi: RUA9 YO-valmennus, RUA10 Kerhokurssi (Svenska klubben)
B-ruotsi: RUB19 YO-valmennus, RUB110 Kerhokurssi (Svenska klubben)
B3-espanja: EAB39 Kansainvälinen toiminta, EAB310 Viesti puhuen ja kirjoittaen
B3-latina: LAB39 Epiikkaa ja lyriikkaa, LAB310 Retoriikkaa ja filosofiaa, LAB11
Latina keskiajalla ja nykyaikana
B2-ranska: RAB29 DELF-tutkintoon valmentava kurssi
B3-ranska: RAB39 Kansainvälinen toiminta, RAB310 Viesti puhuen ja kirjoittaen, RAB311 DELF-tutkintoon valmentava kurssi
B3-saksa: SAB39 Kansainvälinen toiminta, SAB310 Viesti puhuen ja kirjoittaen
vanha kreikka: KD1 Alfasta omegaan
matematiikka: MAY02 Matematiikkaa ViLLEllä
pitkä matematiikka: MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi, MAA15
MAA:n huippu, MAA16 Talousmatematiikka, MAA17 Tietotekniikka matematiikan apuvälineenä
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lyhyt matematiikka: MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi, MAB10 Soveltavaa matematiikkaa, MAB11 Syventävä geometria, MAB14 Tietotekniikka
matematiikan apuvälineenä
fysiikka: FY8 Kertauskurssi, FY9 Fysiikan työkurssi, FY10 Projektikurssi,
FY11 Nanoselluloosaa ja polymeerejä
kemia: KE6 Kemian kertauskurssi, KE8 Kemian työkurssi, KE9 Kemian ja fysiikan IT-ohjelmistojen käyttöä
biologia: BI6 Biologian kertauskurssi, BI7 Biologian työkurssi
maantiede: GE5 Maantieteen kertauskurssi, GE6 GIS-kurssi
uskonto: UE7 Uskonnon kertauskurssi
historia: HI7 Historian kertauskurssi, HI8 Antiikin historia, HI9 Mediahistoria,
HI11 Erikoiskurssi
yhteiskuntaoppi: YH5 Kertauskurssi, YH6 Kansalaisvaikuttaminen, YH7 Maailmantilanne nyt, YH8 Taloustiedon jatkokurssi
terveystieto: TE4 Terveystiedon kertauskurssi
filosofia: FI5 Filosofian kertauskurssi, FI7 Filosofian väittelykerho
psykologia: PS6 Kertauskurssi, PS7 Sosiaalipsykologia
liikunta: LI6 Vanhojen tanssit, LI7 Palloilukurssi, LI8 Hiihto- ja laskettelukurssi,
LI9 Kuntosalikurssi, LILD4 Liikunnan diplomi
musiikki: MU5 Kuoro, MU6 Bändi, MU7 Näyttämömusiikki, MULD6 Musiikin
diplomi
kuvataide: KU5 Nykytaiteen työpaja, KU6 PiMa-kurssi, KU7 Mun taide, KULD2
Kuvataiteen diplomi
opinto-ohjaus: OP3 Tutortoiminta, OP4 Työelämäkurssi, OP5 Tutor-jatkokurssi
Perinteisten kurssien lisäksi Turun klassillisessa lukiossa on runsaasti muitakin
lukiokohtaisia kursseja. Lukion kurssimerkinnän voi saada myös osallistumalla
Rooma-kerhon tai Svenska Klubbenin toimintaan, järjestämällä Kauhugalleriaa ja/tai Hyvinvointipäivää, suorittamalla Liikenne-kasvatuksen eli yhteistyöautokoulun kurssin tai toimimalla Aktiivisena lukiolaisena tai Aktiivisena kansalaisena koko lukioyhteisön hyväksi. Vaihto-oppilasajasta voi
saada lukion Kansainvälisyyskurssin. Erikoiskursseina ovat tarjolla myös
Hyvinvoiva lukio -kurssi sekä Keho, mieli ja liike -kurssi, jossa yhdistyvät
henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Näiden lisäksi kurssikertymää voi kerryttää
osallistumalla vaikkapa Rennox- tai Tapahtumatuotanto-kursseille.
Opiskelija voi myös keskustella opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan kanssa
osallistumisestaan lukioiden yhteisen erityisopettajan pitämälle Taitava oppija
-kurssille tai lukiopsykologin ohjaamille Vapaaksi jännittämisestä-, Mielialataidot- tai Stressinkäsittelytaidot-kursseille.
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Kaikki nämä kurssit on kerätty yhden uuden oppiaineen, Hyvinvointi ja osallisuus, alle ja kurssien tarkemmat esittelyt löytyvät oppaan lopusta.
Lukiodiplomit
Turun klassillisessa lukiossa voi suorittaa liikunnan, kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin. Ilmaisulinjalaiset voivat lisäksi suorittaa teatteritaiteen,
median ja tanssin lukiodiplomin. Tanssin lukiodiplomiin vaaditaan kolme pohjakurssia. Median ja
kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen edellyttää
vähintään neljä pohjakurssia. Teatteritaiteen lukiodiplomissa pohjakursseja olisi hyvä olla vähintään viisi. Jotta opiskelijalla olisi tarpeeksi osaamisen näyttöä lukiodiplomityössä, hänen kannattaa
käydä kaikki lukion tarjoamat kurssit ko. aineessa.
DELF -tutkinto (ja DALF tutkinto)
(Diplôme d’Etudes en Langue Française) ja (Diplôme Approfondi en Langue
Française)
DELF - ja DALF -tutkinnot ovat Ranskan Opetusministeriön hyväksymiä kansainvälisiä tutkintoja, joita voi suorittaa kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan
toteutettavat kokeet ovat yhtenevät eri maiden tutkintokeskuksissa, ja opettajat
ovat pätevöityneet Ranskan kulttuurikeskuksen kouluttamina kokeen järjestäjiksi. Suoritetut osiot ja tutkinnot ovat voimassa kaikissa kokeita järjestävissä
maissa. Kielidiplomista on nuorelle hyötyä, kun hän liikkuu maailmalla, esimerkiksi hakiessaan töitä tai opiskelupaikkaa ranskankielisestä maasta. Kokeissa
testataan kielitaidon neljää osa-aluetta: kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on käytännön kielitaidolla eikä
niinkään kieliopilla. Kokeen läpäisseet saavat virallisen tutkintotodistuksen.
STEAM-kurssit
STEAM Turku on Turun kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku. STEAM on
suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle ja se vahvistaa ja
verkottaa osaamista yhteistyökouluihin koko Lounais-Suomen laajuudelta.
STEAM-hankkeen alla tarjotaan Turun lukiolaisille yhteisiä kursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Tarjottavat kurssit ja niiden tarkemmat esittelyt löydät mm.
koulun kotisivuilta.
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KURSSIEN VALITSEMINEN
Ensimmäisen vuoden opinnot
Kun suunnittelet ensimmäisen vuoden opiskeluohjelmaasi, käytä apuna kurssien suoritusjärjestystä. Näin opinto-ohjelman laatiminen helpottuu ja kursseille muodostuu järkevä eteneminen. Se ei silti välttämättä kaikkien opiskelijoiden kohdalla toteudu (esim. jos haluat opiskella paljon eri kieliä, pitkää matematiikkaa, fysiikkaa jne.). Silloin suosituksesta voi ja tuleekin toki poiketa.
Ilmaisulinjan opiskelijat voivat jättää yleislinjalla pakollisia kursseja pois, joten
heillä voi olla erilainen suoritusjärjestys.
Ensimmäisenä lukiovuotena opiskelija opiskelee lähinnä pakollisia kursseja.
Liikunnan, mutta myös musiikin ja kuvataiteen ensimmäinen kurssi kannattaa
valita jo ensimmäiselle lukiovuodelle, jos ne vain suinkin opinto-ohjelmaan
mahtuvat. Niiden tunneilla tutustut helposti myös uusiin lukiotovereihisi. Musiikista ja kuvataiteesta voit hyvin valita jo toisenkin kurssin ensimmäiselle lukiovuodelle, jos se opiskeluohjelmaasi mahtuu.
Lyhyt vai pitkä matematiikka?
Lukiossa matematiikka alkaa kaikille yhteisellä kurssilla. Tämän jälkeen opiskelija voi valita pitkän tai lyhyen matematiikan. Pitkä matematiikka antaa enemmän valmiuksia ammattihaaveita ja jatko-opintoja ajatellen, mutta vaatii myös
paljon työtä ja hyvät pohjatiedot. Käytännössä pitkä matematiikka on välttämätön, jos haaveilet tekniikan tai matemaattis-luonnontieteiden jatko-opinnoista.
Lyhyen matematiikan kursseilla pyritään ratkaisemaan käytännön elämässä
esiintyviä matemaattisia ongelmia käyttäen apuna tutoriaalista oppimisympäristöä. Lyhyt matematiikka antaa matemaattiset valmiudet kaupallis-hallinnollisiin, yhteiskuntatieteellisiin ja humanistisiin jatko-opintoihin.
Kielivalinnat
Turun klassillisen lukion opiskelijat opiskelevat englantia pitkän oppimäärän
mukaisesti. Muiden vieraiden kielten A-oppimäärän mukainen opetus annetaan Puolalanmäen lukiossa. Turun klassillisen lukion opiskelijat voivat valita
opintosuunnitelmaansa ko. kursseja.
Ruotsin kielessä opiskelija voi valita A- tai B-kielen oppimäärän riippumatta
siitä, kumpaa hän on yläkoulussa lukenut (A-kieli= alakoulussa alkanut kieli, Bkieli= yläkoulussa alkanut kieli). Monet valitsevat lukiossa A-ruotsin.
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Lukiossa voit jatkaa yläkoulussa aloitettujen kielten opiskelua tai aloittaa aivan
uusia. Lukiossamme voit opiskella ranskaa, saksaa, latinaa, espanjaa ja yhden
kurssin vanhaa kreikkaa.
Kurssit muissa lukioissa
Turun päivälukiot noudattavat samaa tuntikaaviota eli aikataulutusta. Tämän
vuoksi kursseja voi valita myös muiden lukioiden tarjonnasta. Muiden lukioiden
kursseille ilmoittaudutaan aina opinto-ohjaajan kautta, joka varmistaa, että
kurssilla on tilaa.
Joidenkin oppiaineiden, kuten elämänkatsomustiedon, muiden uskontojen ja
harvinaisempien kielten opetus järjestetään keskitetysti vain tietyissä lukioissa.
Muissa päivälukioissa, iltalukiossa tai kesälukioissa suoritetut kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi.
Kurssivalinnat
Kurssit valitaan vasta kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin
jokaiselle ohjausryhmälle pidetään oma erityinen ohjaustilaisuus.
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SUOSITUS KURSSIEN SUORITTAMISEKSI ERI
VUOSINA (2018-2019)
(Pakolliset kurssit on lihavoitu)
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)
A-englanti (ENA)
A-ruotsi (RUA)
B-ruotsi (RUB1)
Latina (LAB2), perusopetuksessa alkanut
Saksa (SAB2) ja ranska
(RAB2) perusopetuksessa alkanut
Latina (LAB3), lukiossa alkava
Saksa (SAB3) ja ranska
(RAB3) lukiossa alkava
Espanja (EAB3) lukiossa alkava
Vanha kreikka (KD)
Pitkä matematiikka (MAA)

1. vuosi
1, 2, 3, 7, 10
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
1

2. vuosi
4, 5, 6, 7,10
4, 5, 6, 7, 8
4, 5, 6, 8
3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5

3. vuosi
(6), 7, 8, 9,10
7, 8, 9
7, 8, 9
6, 7, 9
6, 7

1, 2

3, 4, 5, 6

7, 8, 9(RAB2)

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8
5, 6, 7, 8

9,10
9,10,11(RAB3)

1, 2, 3

4, 5, 6, 7

8, 9,10

1
1, 2, 3, 4,17

1
5, 6, 7, 8, 9,11,12

Lyhyt matematiikka (MAB)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Biologia (BI)
Maantiede (GE)
Uskonto (UE)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Filosofia (FI)
Terveystieto (TE)
Psykologia (PS)
Liikunta (LI)

1, 2, 3,10
1, 2, 3
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 3, 8
4
1, 2
1, 2
1, 2
1, 3, 5, 7, 8, 9

4, 5, 6, 7,11
3, 4, 5, 6
3, 4
3, 4, 5, 7
2, 3, 4, 6
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5, 8
1, 3, 4, 6, 7
2, 3, 4
2, 3
3, 4, 7
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Musiikki (MU)
Kuvataide (KU)
Opinto-ohjaus (OP)
Lukiodiplomit (LD)
Teemaopinnot (TO)
Taiteiden väliset kurssit (TA)
Hyvinvointi ja osallisuus (HO)
Ilmaisukurssit

1-2, 3, 4, 5, 6
1-2, 6
1
2, 4, 5, 6, 7, 8
Näillä kursseilla

2, 3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6, 7
2, 3

1
10,11,12,13,14,
15
(7), 8, 9,11
7, 8, 9
5, 6
5, 6
5
3, 4, 5, 6, 7
5, 6, 7, 8, 9
2, 5, 6, 7, 9
3, 4, 5
3, 4
5, 6, 7
3, 4, 7, 8, 9,12,
D
D
D

ei ole varsinaista
suoritusjärjestystä!
Ks. kurssisisällöistä. Numeroidut kurssit numerojärjestyksessä
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KURSSIEN SISÄLLÖT
Ilmaisulinjan opiskelijoilla on oikeus jättää pois opinnoistaan 8 pakollista kurssia. Mahdollisten poisjätettävien pakollisten kurssien lista ilmoitetaan myöhemmin.
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI5 Teksti ja konteksti
ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset
Valtakunnalliset syventävät kurssit
ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

Lukiokohtaiset kurssit
ÄI10 Kieli kuntoon
ENGLANTI A-KIELI (ENA)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
ENA1 Englannin kieli ja maailmani
ENA2 Ihminen verkostoissa
ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

ENA5 Tiede ja tulevaisuus
ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Valtakunnalliset syventävät kurssit
ENA7 Kestävä elämäntapa
ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Perehdytään oikeakielisyyskäytänteisiin ja hiotaan tekstien sujuvuutta
ja luettavuutta. Sopii kevätlukukaudella hyvin myös lukion aloittaville.
ÄI11 Kirjoita kuvasta ja kirjallisuudesta
ÄI13 Projektikurssi
Syvennytään nykykirjallisuuteen lukien, kirjoittaen ja haastatellen kirjailijoita Turun Kirjamessuilla.
ÄI15 Luova kirjoittaminen
Kurssi suoritetaan verkkokurssina
ja siihen kuuluu paljon erilaisia kirjoitusharjoituksia.

Lukiokohtaiset kurssit
ENA9 Abin englanti 1 – kokoa ja tarkenna kielitaitoasi

Kerrataan eri aihepiirien keskeistä
sanastoa, kielioppia ja rakenteita
pyrkien kielellisen tarkkuuden lisäämiseen. Hiotaan kuullun ja luetun
ymmärtämistaitoja. Harjoitellaan tiivistelmän ja erilaisten kirjoitustehtävien laatimista.
ENA11 Debate club
Englannin puhekurssi.
ENA12 Essay Writing
Englannin kirjoituskurssi.
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RUOTSI A-KIELI (RUA)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
RUA1 Ruotsinkielinen maailmani
RUA2 Ihminen verkostoissa
RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

RUA5 Tiede ja tulevaisuus
RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUA7 Kestävä elämäntapa
RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Lukiokohtaiset kurssit
RUA9 Yo-valmennus
Kurssi on yhteinen B-kielen opiskelijoiden kanssa. Kurssilla harjoitellaan
monipuolisesti ruotsin kielen ylioppilaskoetta varten. Oppikirjaa ei käytetä.
RUA10 Kerhokurssi (Svenska klubben)

Esittely oppaan lopussa.

RUOTSI B1-KIELI (RUB1)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB13 Kulttuuri ja mediat
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB17 Kestävä elämäntapa

Lukiokohtaiset kurssit
RUB19 YO-valmennus
Kurssi on yhteinen A-kielen opiskelijoiden kanssa. Kurssilla harjoitellaan
monipuolisesti ruotsin kielen ylioppilaskoetta varten. Oppikirjaa ei käytetä.
RUB110 Kerhokurssi (Svenska klubben)

Esittely oppaan lopussa.

B2-KIELET
Kurssit edellyttävät peruskoulussa opiskellun kieliaineksen tai lukiossa aloitetun B3-kielen hallintaa. Jos opiskelija haluaa kerrata peruskoulussa oppimaansa, hänelle suositellaan B3-kielen 1 tai 2 kursseille osallistumista.
B2-LATINA (LAB2)
Valtakunnalliset syventävät kurssit
LAB21 Rooman historian vaiheita
LAB22 Merkittäviä roomalaisia
LAB23 Kulttuuriperintömme
LAB24 Viestejä menneisyydestä

LAB25 Latinaa kautta vuosisatojen
LAB26 Epiikkaa ja lyriikkaa
LAB27 Retoriikkaa ja filosofiaa
LAB28 Latina keskiajalla ja nykyaikana
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B2-SAKSA (SAB2) B2-RANSKA (RAB2)
Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB21, RAB21 Elämän tärkeitä asioita
SAB22, RAB22 Monenlaista elämää
SAB23, RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB24, RAB24 Kulttuuri ja mediat
SAB25, RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB26, RAB26 Yhteinen maapallomme
SAB27, RAB27 Kansainvälinen toiminta
SAB28, RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
Lukiokohtainen kurssi
RAB29 DELF-tutkintoon valmentava kurssi
B3-KIELET
Lukiossa alkava kieli, joka jatkuu B2-kielen kursseilla. Kursseille voi tulla myös
kertaamaan peruskoulussa opiskeltua.
B3-LATINA (LAB3)
Valtakunnalliset syventävät kurssit
LAB31 Ikkunat auki antiikkiin
LAB32 Antiikin elämää
LAB33 Tietoa, taitoa ja taruperintöä
LAB34 Rooman historian vaiheita

LAB35 Merkittäviä roomalaisia
LAB36 Kulttuuriperintömme
LAB37 Viestejä menneisyydestä
LAB38 Latinaa kautta vuosisatojen
LAB39 Epiikkaa ja lyriikkaa
LAB310 Retoriikkaa ja filosofiaa

B3-SAKSA (SAB3), B3-RANSKA
(RAB3), B3-ESPANJA (EAB3) ja
B3-VENÄJÄ (VEB3)

SAB36, RAB36, EAB36, VEB36
Kulttuuri ja mediat

SAB37, RAB37, EAB37, VEB37
Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB31, RAB31, EAB31, VEB31

SAB38, RAB38, EAB38, VEB38

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

SAB39, RAB39, EAB39 Kansainvä-

SAB32, RAB32, EAB32, VEB32

SAB310, RAB310, EAB310 Viesti

Matkalla maailmassa

SAB33, RAB33, EAB33, VEB33

Yhteinen maapallomme
linen toiminta
puhuen ja kirjoittaen

SAB34, RAB34, EAB34, VEB34

Lukiokohtainen kurssi
RAB311 DELF-tutkintoon valmentava

Monenlaista elämää

kurssi

Elämän tärkeitä asioita

SAB35, RAB35, EAB35, VEB35
Hyvinvointi ja huolenpito

17

B3-VANHA KREIKKA (KD)
Lukiokohtainen kurssi
KD1 Alfasta omegaan
Tutustutaan antiikin Kreikan kulttuuriperintöön. Opitaan kreikan aakkoset ja tutustutaan kieliopin perusasioihin.
YHTEINEN MATEMATIIKKA (MAY)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Lukiokohtainen kurssi

MAY1 Luvut ja lukujonot

MAY02 Matematiikkaa ViLLEllä

PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Lukiokohtaiset kurssit
MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi

MAA15 MAA:n huippu
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin vanhojen preliminääri- ja
ylioppilaskoetehtävien avulla sekä
vahvistetaan sähköisen yo-kokeen
vaatimia taitoja.
MAA16 Talousmatematiikka
Kurssilla syvennetään talousmatematiikan taitoja.
MAA17 Tietotekniikka matematiikan
apuvälineenä

Kurssilla kerrataan ja syvennetään
ensimmäisten matematiikan kurssien asioita ja harjoitellaan matemaattisen tekstin tuottamista tietokoneohjelmilla.

LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikka

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAB7 Matemaattinen analyysi
MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II
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Lukiokohtaiset kurssit
MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi

MAB10 Soveltavaa matematiikkaa
Tukea ja lisätaitoja lukion matematiikkaan

MAB11 Syventävä geometria
Kurssilla syvennetään geometrian
perustaitojataitoja sekä opiskellaan
uusia ratkaisumenetelmiä.
MAB14 Tietotekniikka matematiikan
apuvälineenä (kts. MAA17)

FYSIIKKA (FY)
Valtakunnallinen pakollinen kurssi
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
Valtakunnalliset syventävät kurssit
FY2 Lämpö
FY3 Sähkö
FY4 Voima ja liike
FY5 Jaksollinen liike ja aallot
FY6 Sähkömagnetismi
FY7 Aine ja säteily

Lukiokohtaiset kurssit
FY8 Fysiikan kertauskurssi
FY9 Fysiikan työkurssi
FY10 Projektikurssi
Kurssilla perehdytään johonkin fysiikan alaan ja vieraillaan alan yrityksissä tai tutkimuskeskuksessa.
FY11 Nanoselluloosaa ja polymeerejä
Kurssilla perehdytään uusiutuviin
materiaaleihin ja kierrätykseen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla.

KEMIA (KE)
Valtakunnallinen pakollinen kurssi
KE1 Kemiaa kaikkialla
Valtakunnalliset syventävät kurssit
KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE3 Reaktiot ja energia
KE4 Materiaalit ja teknologia
KE5 Reaktiot ja tasapaino

Lukiokohtaiset kurssit
KE6 Kemian kertauskurssi
KE09 Kemian ja fysiikan IT-ohjelmistojen käyttöä

Osittain korkeakoulujen kanssa yhteistyössä tehtävällä kurssilla keskitytään kokeelliseen työskentelyyn ja
tehtävät harjoitustyöt täydentävät
syventävien kurssien sisältöjä.

BIOLOGIA (BI)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
BI1 Elämä ja evoluutio
BI2 Ekologia ja ympäristö
Valtakunnalliset syventävät kurssit
BI3 Solu ja perinnöllisyys
BI4 Ihmisen biologia
BI5 Biologian sovellukset

Lukiokohtaiset kurssit
BI6 Biologian kertauskurssi
Reaalikokeeseen valmentava kurssi
BI7 Biologian työkurssi
Kurssin tavoitteena on oppia biologisessa työskentelyssä tarvittavia taitoja, kehittää havaintojen tekemistä
ja saatujen tulosten analysointia.
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MAANTIEDE (GE)
Valtakunnallinen pakollinen kurssi
GE1 Maailma muutoksessa
Valtakunnalliset syventävät kurssit
GE2 Sininen planeetta
GE3 Yhteinen maailma
GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Lukiokohtaiset kurssit
GE5 Maantieteen kertauskurssi
Maantieteen reaalikokeeseen valmentava kurssi.
GE6 GIS-kurssi
Kartografian perusteet. Paikkatietojärjestelmän perusteet ja sovellutukset. Karttaesitysten tuottaminen ja
analysointi.

USKONTO (UE)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin jäljillä
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Valtakunnalliset syventävät kurssit
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
UE6 Uskonnot ja media

Lukiokohtaiset kurssit
UE7 Uskonnon kertauskurssi
Kurssi syventää aikaisempien kurssien sisältöjä ja teemoja.
UE8 Myyttikurssi
Tutustuminen eri kulttuurien myytteihin ja eri myyttien vaikutuksiin nykypäivänä.

MUUT KATSOMUSAINEET
Muiden katsomusaineiden, ortodoksisen, roomalaiskatolisen ja islamin uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetus järjestetään keskitetysti jossakin Turun lukiossa. Paikasta sekä kurssien aikataulusta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Opinto-ohjaajalta saat tarkemmat tiedot ja opetuksen ajat.
HISTORIA (HI)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
HI2 Kansainväliset suhteet
HI3 Itsenäisen Suomen historia

Valtakunnalliset syventävät kurssit
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan
kehitys
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Lukiokohtaiset kurssit
HI7 Historian kertauskurssi
HI8 Antiikin historia
Antiikin Kreikan ja Rooman historiaa sekä kulttuurien tuntemusta.
Myyttien synnystä Zeuksen syrjähyppyihin, Olympoksen huipulta
Manalan uumeniin ja paljon muuta.
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HI9 Mediahistoria
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti
jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien
ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
HI10 Maailmantilanne nyt
Kurssilla tarkastellaan ja analysoidaan ajankohtaista kansainvälistä

ja kansallista tilannetta käyttäen hyväksi eri joukkoviestimien tarjoamaa aineistoa.
HI11 Erikoiskurssi
Yhteen historian osa-alueeseen tutustuminen. Aihepiiri vaihtelee vuosittain.

YHTEISKUNTAOPPI (YH)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
YH1 Suomalainen yhteiskunta
YH2 Taloustieto
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva
maailma

Valtakunnallinen syventävä kurssi
YH4 Kansalaisen lakitieto
Lukiokohtaiset kurssit
YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi
YH6 Kansalaisvaikuttaminen

YH7 Maailmantilanne nyt
Kurssilla tarkastellaan ja analysoidaan ajankohtaista kansainvälistä ja
kansallista tilannetta käyttäen hyväksi eri joukkoviestimien tarjoamaa
aineistoa.
YH8 Taloustiedon jatkokurssi
Kurssilla syvennetään taloustiedon
osaamista.

TERVEYSTIETO (TE)
Valtakunnallinen pakollinen kurssi
TE1 Terveyden perusteet
Valtakunnalliset syventävät kurssit
TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

TE3 Terveyttä tutkimassa
Lukiokohtainen kurssi
TE4 Terveystiedon kertauskurssi

FILOSOFIA (FI)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI2 Etiikka
Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI3 Yhteiskuntafilosofia
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus
Lukiokohtaiset kurssit
FI5 Filosofian kertauskurssi
FI7 Filosofian väittelykerho

PSYKOLOGIA (PS)
Valtakunnallinen pakollinen kurssi
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Valtakunnalliset syventävät kurssit
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi
ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
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Lukiokohtaiset kurssit
PS6 Kertauskurssi
Psykologian ainereaaliin valmistautuville abeille tarkoitettu kurssi.
PS7 Sosiaalipsykologia
Ihmisten välinen vuorovaikutus, yksilö ja ryhmät, valta ja johtajuus, ihminen sosiaalisena olentona.

PS8 Stressinhallinta ja hyvinvointi
Tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan.

LIIKUNTA (LI)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
LI1 Energiaa liikunnasta
LI2 Aktiivinen elämäntapa
Valtakunnalliset syventävät kurssit
LI3 Terveyttä liikkuen
LI4 Yhdessä liikkuen
LI5 Hyvinvointia liikkuen
Lukiokohtaiset kurssit
LI6 Vanhojen tanssit
Valmistaudutaan vanhojen tanssien
esitykseen.
LI7 Palloilukurssi
Tutustutaan monipuolisesti havaintomotoriikkaa kehittäviin palloilulajeihin ja kehitetään fyysistä kuntoa.
LI8 Laskettelukurssi
Kurssi koostuu hiihdonopetuksesta
ja
laskettelumatkasta/-matkoista.
Opiskelijat maksavat itse matkansa
ja hissilippunsa.

LI9 Kuntosalikurssi
Kurssilla tutustutaan eri voimaharjoittelumuotoihin ja perehdytään
kuntosalitoimintaan.
LI10 Golfkurssi
Kurssin tavoitteena on perehtyä lajin
perustaitoihin. Kurssilla on mahdollisuus Green cardin (kansainvälinen
pelilupa) suorittamiseen.
LI12 Liikunnanohjauksen kurssi
Kurssilla perehdytään aikuisten terveysliikunnan ja lasten liikunnan ohjaamiseen. Kurssi sisältää teoriaa ja
oppilaiden toisilleen ohjaamia liikuntatuokioita. Kurssi on tarkoitettu ohjaamisesta, opettamisesta, ryhmän
johtamisesta kiinnostuneille.
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi
http://www.edu.fi/lukiodiplomit/liikunnan_lukiodiplomi).

MUSIIKKI (MU)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
MU1 Musiikki ja minä
MU2 Moniääninen Suomi
Huomioidaan Turun merkitys Suomen musiikin historiassa ja nykypäivässä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MU3 Ovet auki musiikille
MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Lukiokohtaiset kurssit
MU5 Kuoro
Kurssi on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille opiskelijoille
vuositasosta riippumatta. Kurssilla
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harjoitellaan yksi- ja moniäänisiä
lauluja opiskelijoiden toiveiden mukaan koulun tapahtumiin. Kurssilla
käydään läpi myös äänenkäyttöä ja
stemmalaulua.
MU6 Bändi
Kurssin sisältö rakentuu yhteissoiton- ja laulun ympärille. Kurssilla
käydään läpi bändisoittoa, äänentoistoa ja soittamisessa tarvittavia
taitoja, kuten sovittamista. Kurssilla
voi syventyä johonkin soittimeen tai

laulamiseen. Kurssiin kuuluu erilaisiin esiintymistilanteisiin osallistuminen koulun tapahtumissa.
MU7 Näyttämömusiikki
Sisältö tarkentuu myöhemmin.
MULD6 Musiikin lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja
erityisestä harrastuneisuudestaan
musiikissa.

KUVATAIDE (KU)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
KU1 Kuvat ja kulttuurit
KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Valtakunnalliset syventävät kurssit
KU3 Osallisena mediassa
KU4 Taiteen monet maailmat
Lukiokohtaiset kurssit
KU5 Nykytaiteen työpaja
Tutustutaan kuvataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tekniikoihin.
KU6 PiMa –kurssi
Oman taiteellisen ajattelun ja tekemisen syventäminen. Piirustus- ja
maalaustekniikoita.

KU7 Mun taide
Oman taidenäyttelyn suunnittelu,
tuottaminen ja toteuttaminen.
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
Kuvataiteessa lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö,
joka toteutetaan yhden kurssin aikana. Ennen kurssille osallistumista
suoritettuja kuvataiteen kursseja pitää olla neljä. Lukiodiplomiaiheet
jaetaan keväällä ja suoritus tapahtuu
seuraavana syksynä.

OPINTO-OHJAUS (OP)
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
OP1 Minä opiskelijana
OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Lukiokohtainen kurssi
OP3 Tutortoiminta

TEEMAOPINNOT
Valtakunnalliset syventävät kurssit
TO1 Monitieteinen ajattelu

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla
TO3 Osaaminen arjessa
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LUKIODIPLOMIT
Valtakunnalliset soveltavat kurssit
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi
MELD5 Median lukiodiplomi

MULD6 Musiikin lukiodiplomi
TALD7 Tanssin lukiodiplomi
TELD8 Teatterin lukiodiplomi

TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT
Valtakunnalliset soveltavat kurssit
TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

TA2 Nykytaiteen keinoin
TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

MUUT LUKIOKOHTAISET KURSSIT
HYVINVOINTI JA OSALLISUUS
HO1 Aktiivinen lukiolainen
Aktiivisuutta ja vastuunkantoa oman lukioyhteisön kehittämisessä voi osoittaa
esim. osallistumalla ja vaikuttamalla aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaan.
HO2 Aktiivinen kansalainen
Yhteiskunnallista käytännön aktiivisuutta voi osoittaa osallistumalla ja vaikuttamalla esim. erilaisten järjestöjen toimintaan.
HO3 Liikennekasvatus
Suoritettuaan lukion yhteistyöautokoulun ja autokoulun oman liikennepsykologian kurssin opiskelija saa siitä kurssimerkinnän.
HO4 Vapaaksi jännittämisestä
Tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Turun lukioiden yhteinen kurssi.
HO5 Mielialataidot
Harjoitellaan erilaisia taitoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa omaan mielialaan.
Turun lukioiden yhteinen kurssi.
HO6 Stressinkäsittelytaidot
Harjoitellaan erilaisia stressinhallintakeinoja pienryhmässä. Turun lukioiden yhteinen kurssi.
HO7 Taitava oppija
Kurssilla annetaan tietoa LUKI- ja muusta oppimisen vaikeudesta. Kurssilla
opitaan itsetuntemusta erilaisten analyysien tekemisen kautta mm. oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytämisessä ja hyödyntämään itselle tehokkaampia
oppimisstrategioita. Kurssilla käsitellään erilaisia lukemiseen ja kirjoittamiseen
liittyviä tekniikoita sekä opitaan tehokkaampaa ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi opiskelijat saavat vinkkejä motivaation parantamiseen ja stressinhallintaan ja oppivat opiskeluvinkkejä sekä muistitekniikoita toinen toisiltaan.
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HO8 Keho, mieli ja liike
Tämä kurssi ei ole se ihan tavallinen liikunnan kurssi. Kurssilla kokeillaan sinulle sopivaan tahtiin erilaisia liikuntamuotoja taukoliikunnasta kamppailulajeihin. Joka kurssikerralla on varattu aikaa keskustelulle, kokemusten ja mielipiteiden jakamiselle. Liikettä ajatuksella!
HO9 Hyvinvoiva lukio – (ei koulua vaan) elämää varten
Lukiossamme on tarjolla Hyvinvoiva lukio -kurssi, jonka tavoitteena on sekä
opiskelijan omien elämänhallintataitojen vahvistaminen, että yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointiopintoja suorittamaan valitaan vuosittain
15-20 hengen opiskelijaryhmä. Olennaisena osana opintoja on yhteistyö lukion
yhteistyökumppaneiden.
Hyvinvointiopintojen suorittaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden löytää
ja kehittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintoja oman kiinnostuksensa ja esimerkiksi jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvinvointiopintojen tavoitteena on oman hyvinvoinnin lisäämisen ja ylläpitämisen
lisäksi jakaa ja levittää hyvinvointiosaamista muille niin omassa lukiossa kuin
sen ulkopuolella. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään (TET).
HO10 Rennox
Vähentää stressiä, lievittää jännitystä ja lisätä itsetuntemusta erilaisten harjoitusten, keskustelujen ja seikkailutoiminnan avulla. Ryhmää ohjaavat Vamos ja
Linkki ry.
HO13 Tapahtumatuotanto
Kauhugalleria syksyllä ja Hyvinvointipäivä keväällä.
Kauhugalleria on jo perinteeksi muodostunut Halloween-tapahtuma lukiossamme. Kurssin sisältönä on suunnitella, markkinoida ja toteuttaa elävä kummituskierros lukiomme kellarikerroksessa. Kurssi antaa valmiuksia ideoida ja
toteuttaa lapsille ja nuorille suunnattu iloinen tapahtuma, jonka tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen (Nenäpäivä-keräys). Hyvinvointi-päivä suunnataan
pääasiassa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Päivä sisältää seminaari- tai luentotyyppisiä esitelmiä ja työpajoja terveyttä edistävistä aiheista.
Tapahtuman järjestämisen organisointi korostuu, sillä pääsisältönä keväällä
ovat varausten ja ilmoittautumisten sekä rahastuksen ja tilityksen harjoitteleminen.
HO14 Roomakerho
Luentoja, elokuvia, kokkausta ja muuta hauskaa Italiaan ja Roomaan liittyvää
toimintaa. Kerholaisille järjestetään leirikoulu Roomaan.
HO15 Kansainvälisyys
Kansainvälisyyskurssin voi suorittaa osallistumalla johonkin lukion kansainväliseen projektiin, leirikouluun tms. tai vaihto-oppilasvuodesta.
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ILMAISULINJA
Tavoite
Vuonna 1995 perustetun erityislinjan virallinen nimi on Ilmaisulinja. Linjan tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen viestintävalmiutensa harjaantuvat. Tärkeää on taiteen avulla kasvaminen. Tavoitteena
on myös, että opiskelijat, jotka haluavat näyttää osaamistaan teatteritaiteessa,
kuvataiteessa, mediassa, musiikissa tai tanssissa, pystyvät suorittamaan lukiodiplomityön, jossa vaaditaan itsenäistä työskentelyä ja taiteellisten valintojen tekemistä.
Oppimäärä
Ilmaisulinjan oppimäärä on 12 soveltavaa kurssia. Opiskelijan on mahdollisuus
jättää opinnoistaan pois 8 yleislukion pakollista kurssia, mitä ei kuitenkaan suositella laajan yleissivistyksen ja YO-tutkinnossa onnistumisen saavuttamiseksi.
Nämä kurssit selviävät opinto-oppaasta. Erillisestä anomuksesta linjan koordinaattori voi myöntää opiskelijalle luvan ylittää 12 kurssin määrä.
Ilmaisun opiskelu
Ilmaisukursseilla opiskeleminen edellyttää opiskelijoilta aktiivista osallistumista
oppimisprosessiin ja halua pistää oma persoonansa peliin oppiakseen uusia
tietoja ja taitoja.
Ilmaisulinjan opiskelijoiden on hyvin tärkeää kerätä kaikilla ilmaisun kursseilla
oppimiaan asioita omaan portfolioonsa. Ilmaisulinjalla opiskelu edellyttää asioiden pohtimista ja viimeistään lukiodiplomivaiheessa on opiskelijalle hyötyä
aikaisempien kurssien muistiinpanoista/portfoliosta, jotka löytyvät samasta
kansiosta.
Ryhmässä toimimisen taidot kuten positiivinen asenne, osallistuvuus, huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus korostuvat erityislinjan kursseilla ja nämä taidot ja
vaikuttavat opiskelijan suorituksen arviointiin.
ILMAISUN KOKONAISUUDET JA NIIHIN LIITTYVÄT KURSSIT
TEATTERI
TI01 Ilmaisun starttikurssi
Harjoitellaan näyttelijäntyön perusteita.

TI02 Näyttelijäntyö1
Tutustutaan draamatekstin näyttelemiseen ja näyttelijäntyön teoriaan.
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TI03 Näyttelijäntyö 2
Jatketaan draamatekstin ja näyttelijän fyysisen ilmaisun tutkimista.
TI04 Näyttelijäntyö 3, monologi
Valmistetaan monologiesitys.
TI05 Liike ja ääni näyttämöllä
Vaihtelevin aihein akrobatiaa, liikeilmaisua sekä laulua.
TI06 Improvisaatio 1
Perusperiaatteiden ja -tekniikoiden
opettelua.
TI07 Improvisaatio 2
Syvennytään tarinankerrontaan ja
kohtauksen rakenteeseen.
TI08 Improvisaatio 3
Harjoitellaan pitkän improvisaation
tekniikkaa.
TI09 Havainto ja liike
Keskitytään oman kehon kuuntelemiseen ja kuulemiseen.
TI10 Teatterihistoria
Tutustutaan eurooppalaisen teatterin pääkehitysvaiheisiin.
TI11 Suuret teatterigurut
Tutustutaan 1900-luvun keskeisiin
teatterivaikuttajiin.
TI12 Teatterin tyylilajit
Syvennytään länsimaisen teatterin
tyylilajeihin.
TI13 Nykyteatteri
Vaihtuvan teeman mukaan esim. yhteisö- tai dokumenttiteatteria.
TI14 Tutkiva teatteri
Tutustutaan tutkimuksen tekemiseen teatterin keinoin.
TI15 Nopean toiminnan teatteri
Tehdään nopeaa teatteria päivän
polttavista teemoista.

TI16 Performanssi
Tutustutaan performanssin historiaan ja nykytilaan.
TI17 Näytelmäanalyysi
Luetaan ja analysoidaan näytelmiä
eri aikakausilta.
TI18 Dramaturgia 1
Tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin teorian ja kirjallisten harjoitteiden kautta.
TI19 Dramaturgia 2
Paneudutaan nykyteatterin dramaturgiaan.
TI20 Ohjaajantyö 1
Perehdytään ohjaamisen perusteisiin.
TI21 Ohjaajantyö 2
Keskitytään esityksen visuaaliseen
ja tilalliseen suunnitteluun.
TI22 Skenografia
Lavastuksen alkeita sekä pienois- ja
3d-mallien rakentamista.
TI23 Ääni ja valo
Teatterissa käytettäviin valo- ja äänilaitteisiin perehtymistä.
TI24 Etydi-kurssi
Hahmotellaan ja harjoitellaan lyhyitä
esityksiä.
TI25 Teatteriproduktio
Tuotannollinen teatteriprosessi sekä
teoriassa että käytännössä.
TI26 Taidepassi
Kurssi muodostuu opiskelijan vapaa-aikana tehdyistä vierailukäynneistä.
TI31 Teemakurssi 1 (Devising)
Devising-teatterin mahdollisuuksiin
ja työtapoihin tutustumista.
TI32 Teemakurssi 2 (Maskeeraus)
Maskeeraustekniikoita erilaisin työvälinein.
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TANSSI
TI27 Tanssi 1: Peruskurssi
Harjoitellaan kehonhallintaa fyysismotoristen harjoitusten avulla.
TI28 Tanssi 2: Jatkokurssi
Syvennytään nykytanssiin sekä teknisin että ilmaisullisin keinoin.

TI29 Tanssi 3: Koreografiakurssi
Käydään läpi kattava koreografin
työkalupakki.
TI30 Tanssi-impro
Tutustutaan tanssi-improvisaation
eri muotoihin.

MEDIA
MI01 Mediakritiikki
Tutkitaan median eri osa-alueita ja
opetellaan medialukutaitoa.
MI02 Mainoskurssi
Tutustutaan eri medioiden tapaan
mainostaa tuotteita.
MI03 Valokuvaus 1
Opetellaan katsomaan kameran
kautta sekä luomaan sisältöä.
MI04 Valokuvaus 2
Tuotetaan erilaisia kuvakokonaisuuksia annetuista aiheista.
MI05 Valokuvaus 3
Katsotaan ja analysoidaan valokuvia
kuvausharjoitusten ja näyttelykäyntien ohessa.
MI06 Näyttelykurssi – Monimedia
Nykytaidenäyttelyiden
mukaisesti
taidetilaan liittyvää valokuva- videoja äänitaidetta.
MI07 Lyhytelokuva 1
Opiskellaan käsikirjoitusta, näyttelijäntyötä, kuvausta ja leikkausta.

MI08 Lyhytelokuva 2
Tarkempi katsaus videokameraan ja
editointiin.
MI09 Animaatio
Tehdään joko tilausvideo asiakkaalle tai animaatiolyhytelokuva.
MI10 Uusmedia
Tutkitaan internetin uusimpia teknologioita.
MI11 Ääninäytteleminen
Tehdään kirjoitus- ja äänitysharjoituksia ääninäyttelijän näkökulmasta.
MI12 Journalistiikka
Opetellaan uutisen, haastattelun,
katugallupin ja mielipidekirjoituksen
kirjoittamista.
MI13 Luova kirjoittaminen 1
Kirjoitetaan itsestä tehtyjen havaintojen pohjalta proosaa ja lyriikkaa.
MI14 Luova kirjoittaminen 2
Kirjotetaan, luetaan ja annetaan palautetta muiden kirjoituksista.

Lisäksi Ilmaisukursseiksi voidaan lukea kuvataiteen ja musiikin lukiokohtaisia
kursseja sekä Mediahistorian kurssi. Huomaa, että kurssitarjontaa uudistetaan
vuosittain ja kurssinimikkeet ja -sisällöt voivat vaihtua.
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