OHJEET KURSSIVALINTOJEN TEKEMISEKSI LUKUVUODELLE 2019–2020
1. jakso 12.8.–1.10.2019, 37 koulupäivää (syksyn ylioppilastutkinto 16.9.- 3.10.2019)
2. jakso 2.10.–28.11.2019, 37 koulupäivää
3. jakso 29.11.2019–3.2.2020, 37 koulupäivää
4. jakso 4.2.–3.4.2020, 39 koulupäivää (kevään ylioppilastutkinto 10.3.- 26.3.2020)
- penkkarit 6.2. tai 13.2., wanhojen tanssit 7.2. tai 14.2.
5. jakso 6.4.–30.5.2020, 37 koulupäivää
Lukuvuoden 2019–2020 kurssitarjotin on Wilmassa. Sitä on hiukan muutettu opiskelijoilta ja opettajilta saadun
palautteen perusteella. Siksi myös joitakin ryhmiä on täytynyt tyhjentää. Myös johtonumeroita on vaihdettu
keskenään.
Tarjotin on avoinna valintojen tekemistä varten 8.5.–14.5.2019 klo 22 saakka. Tee nyt omat valintasi tarkasti harkiten
ja niihin sitoutuen. Näin voimme varmistua, että lukiolle annettu resurssi käytetään oikeisiin asioihin.
Mieti tarkkaan, mitä kursseja tarvitset edetäksesi hyvin opinnoissa. Jos valmistut keväällä 2020, päättötodistukseen
tarvittavien vähintään 75 kurssin tulee olla suoritettuna neljännen jakson loppuun mennessä.
Ylioppilaskirjoituksia varten tekemäsi suunnitelma on johtotähtesi. Kurssit on sijoiteltu tarjottimelle siten, että syksyn
tutkinnossa on helpointa suorittaa BI, GE, KE, FI, YH, TE, UE ja vastaavasti kevään tutkinnossa ÄI, ENA, RUB, MAA,
MAB, FY, HI ja PS.
Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien aineistojen pohjalta. Menestyäksesi
kirjoituksissa tarvitset tarjottimelta siis myös syventävät kurssit. Huomaa, että ennen ylioppilastutkintoa
tutkintoaineen pakollisten kurssien pitää olla suoritettuna. Valmistaudu lisäksi ylioppilastutkintoon valitsemalla
kirjoitusaineidesi kertauskurssit.
Tee valinnat kaikkiin jaksoihin oppiaine kerrallaan. Jos tulee kurssien yhteentörmäys, selvitä onko vaihtoehtoista
reittiä. Kurssikoodissa oleva piste ja numero tarkoittavat, että kurssi järjestetään kaksi kertaa, kuten MAB5.1 tai OP2.2.
Valitse alussa myös ne itsellesi tärkeät kurssit, jotka tarjotaan vain kerran, esim. MAA10 tai HI6. Huomaa
merkintätapa.
Toisen vuoden opiskelijat valitsevat 3. jaksossa kurssin LI6 (vanhat tanssit) ja jaksoissa 4. ja 5. kurssin LI2.
Kieliä kannattaa opiskella. Se on hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Jos haluat opiskella espanjaa, valitse EAB31 ja EAB32 kurssit. Espanjan voi ottaa omaan ylioppilaskirjoitusohjelmaansa. Jos opiskelet saksaa, valitse sitä määrätietoisesti ja
osallistu ylioppilaskokeeseen. Venäjän kursseja järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
Syksyllä englannin kirjoittavat valitsevat kurssin ENA10.1ensimmäiseen jaksoon ja ruotsin kirjoittajat RUB110.
Eri jaksojen johtonumeroilla olevat kurssit jatkuvat seuraavassa jaksossa. Valitse a ja b. Tästä esimerkkinä MAA17a ja
MAA17b ensimmäisessä ja toisessa jaksossa.
Tehtyäsi valinnat kaikkien oppiaineiden osalta, tarkista vielä ja laske kurssimääräsi.
Mikäli huomaat tarjottimessa jonkin ongelman, käännyt ryhmänohjaajasi puoleen. Perustellusta syystä tarjottimeen
voidaan tehdä muutoksia.
Tässä vielä muutamia koodinpurkuja:
KULD2 on kuvataiteen lukiodiplomikurssi. Diplomikursseja on myös liikunnassa (LILD4), mediassa (MELD5), musiikissa
(MULD6) ja teatteritaiteessa (TELD8).
TO -kurssit ovat teemaopintoja ja TA -kurssit taiteiden välisiä. Esim. TA1 on musikaalikurssi.
YO -kurssit liittyvät yrittäjyyteen.

