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Porkkalan lukuvuodesta 2018-2019
Opinnot alkavat rivakasti heti lukuvuoden alkaessa ja kannattaa hankkia ensimmäisen jakson
oppikirjat jo etukäteen, jotta pääset sujuvasti kiinni opintoihin heti jakson alussa. Uusien
opiskelijoiden oppikirjalistan löydät etusivun linkistä lukion kotisivuilta www.porkkalanlukio.fi.
Huomaathan, että joillain kursseilla käytetään sähköisiä oppikirjoja kirjalistan mukaisesti.
Kotisivuilta löydät myös lukuvuoden niin sanotun tuntikiertokaavion, joka kuvaa opetustuntien
viikoittaista sijoittumista koulupäiviin. Kunkin yksittäisen lukiokurssin oppitunnit (yleensä 3 x75
minuuttia viikossa) sijoittuvat aina saman numeron kohdalle tuntikierrossa. Kurssit valitset
vastaavien numeroiden kohdalta kurssitarjottimesta, joka valmistuu kesän aikana kotisivuille. Näin
muodostuu opetusjakson lukujärjestyksesi.
Kullakin lukuvuoden viidellä jaksolla opiskelet noin kuusi kurssia ja siten ensimmäisenä vuonna noin
30 kurssia. On erinomaisen tärkeää ottaa heti tavaksi säännöllinen työskentely, jotta lukio-opinnot
pääsevät sujuvasti alkuun. Muista, että sinun tulee osallistua säännöllisesti kaikkiin lukion
’ykkösten’ ohjaustilaisuuksiin, koska niissä saat kaiken tärkeän tiedon myös opintojesi käytännöistä.
Saat henkilökohtaisen tunnuksen Helmi-järjestelmään, jossa mm. teet kurssivalintasi ja jonka kautta
saat koulun tärkeät tiedotteet ja viestit. Opintojen alettua saat tunnuksen sähköiseen Edisonoppimisympäristöön, josta pääset myös Helmiin. Opettele alusta lähtien seuraamaan Helmiviestejäsi säännöllisesti. Huoltajat saavat Helmi-tunnuksensa pian lukuvuoden alkamisen jälkeen.
Pidä kaikki saamasi salasanat vain omassa tiedossasi.
Opiskelijan TVT-välineistä
Nykyaikainen lukio-opiskelu tieto- ja viestintätekniikan välineillä ja työtavoilla edellyttää opiskelijalta
henkilökohtaista päätelaitetta. Porkkalan lukiossa oma kone tulee olla käytettävissä heti lukioopintojen alettua, mutta laitteen hankinnan voit ajoittaa aivan opintojen alkuun. Kotisivuillemme on
päivitetty ohje opiskelukäyttöön soveltuvasta kannettavasta tietokoneesta, jota voidaan käyttää
päätelaitteena myös sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. Saat koulussa käyttöösi lukittavan lokeron
koneesi säilyttämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan projektisivulta www.digabi.fi voit tutustua, millaisia vaatimuksia on
yo-kokeisiin soveltuvalle päätelaitteelle. Huomioida, että mahdollisesti jo käytössäsi oleva päätelaite
voi täyttää nämä kriteerit.
Tulet tarvitsemaan myös oman muistitikun ja kuulokkeet mm. sähköisiä kokeita varten. Laskimen
sijasta hankit lisenssin koneellesi asennettavaan laskinohjelmaan. Näistä saat tietoa kotisivujen
ohjeista sekä heti opintojen alussa.
Opetamme sinulle kokonaisen opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan kurssin (TO04) kahden
ensimmäisen jakson aikana. Näin pääset hyvin mukaan sähköisten työtapojen käyttöön. Tällä
kurssilla opetellaan myös laskinohjelman käyttö.

Jatkuu kääntöpuolella!

Lukion opetussuunnitelma 2016
Porkkalan lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Se perustuu lokakuussa 2015
annettuihin valtakunnallisiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.
Opetussuunnitelmamme korostaa tuloksellisuutta lukion perustehtävissä, erityisesti hyvän
yleissivistyksen, hyvien opiskelutaitojen ja jatko-opintovalmiuksien antamista, sekä nuorten kasvua
tasapainoisiksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Tarjoamme sinulle kosolti mahdollisuuksia käyttää taitojasi,
kykyjäsi ja persoonaasi monipuolisesti sekä tunnistaa erityisiä vahvuuksiasi. Tästä näkökulmasta
tarjoamme sinulle myös innostavia toiminnallisia painotuksia liikunnassa ja taideaineissa.
Porkkalan lukio tekee näkyväksi reaaliaineiden tiedeperustaa ja opintojen jäsentymistä tuemme
myös ilmiöpohjaisella opiskelulla ja monipuolisilla teemaopinnoilla. Monipuolinen opintojen ohjaus
tukee sinua lukio-opinnoissasi sekä orientoitumisessasi korkeakoulutasoisiin jatko-opintoihin, mihin
saat kosolti näkökulmia koulukohtaisilla kursseillamme. Kielitarjontamme puolestaan mahdollistaa
sinulle monipuolisen kielitaidon hankkimisen lukiossa.
Toimintamme opiskelijalähtöisyys tuottaa arkeemme rennon ilmapiirin ja korostaa opiskelijoiden
osallisuutta yhteisössä. Haluamme tukea sinunkin liittymistä lukioyhteisömme aktiiviseksi jäseneksi.
Kannustamme sinua omaksumaan aktiivisen opiskelijan elämäntavan, jossa opiskelu on arjen
keskiössä mutta jättää myös tilaa muulle kasvulle ja hyville harrastuksille.

Aurinkoista kesälomaa!
Kannustavin terveisin ja tapaamistasi odottaen
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