Porkkalan lukion
tuntijakokokeilu
Ykkösten info 8.9.2017

Mitä on lukiokoulutus?
O

Mitä lukiosta haet ja voit saada…
O

Laajaa yleissivistystä

O

Eväät jatko-opintoihin (Huom. pääsyvaatimukset ja/tai lähtöpisteet)

O

Aikaa ja ainesta aktiivisesti pohtia tulevaisuutesi vaihtoehtoja

O

Itsetuntemusta, itsenäistymistä ja elämänhallintaa

O

Hyvät opiskelun taidot

O

Ystäviä ja hyviä kavereita, mukavia muistoja

Punaiset kohdat: Erityisen tärkeitä myös tuntijakovalinnan kannalta!

Lukio-opintojen ja
ylioppilastutkinnon rakenne
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/

Lukion oppimäärä
vähintään 75 kurssia
O Sisältää pakollisia,

syventäviä ja soveltavia
kursseja
O Valinnaisuus kasvaa
opintojen edetessä
O Valtakunnallisten
kurssien lisäksi koulu
tarjoaa omia syventäviä
ja soveltavia kursseja

Ylioppilaskirjoitukset
vähintään neljä koetta
O Neljä pakollista koetta
O Vapaavalintaisia

ylimääräisiä kokeita eri
oppiaineissa
O Hyväksytyt yo-kokeet ja
lukion oppimäärä
tuottavat yhdessä
ylioppilastutkinnon

Raameja 1. vuoteen
O
O
O
O

MAY + MAB2-3
ENA1-3 (4)
RUA1-3
ÄI1-3

MAY + MAA2-5 + MAA11
Muita kieliä
RUB1-2 (3)
S21-3

O
O
O
O
O
O

FY1(+2,3-4)
KE1 (+2-3)
BI1 (+2,3)
GE1(+2,3)
HI1 (+2-6)
YH1 ja/tai YH2 (+)
PS1 (+) FI1/FI2 (+)
UE/UO/UI/ET
TE1
Liikunta, kuvataide, musiikki, ilmaisutaito

Säännöllinen opiskelutyö ja riittävä ajankäyttö ovat avaimia
menestykselliseen lukio-opiskeluun!

Lukion tuntijakokokeilu
O Opetusministeriön käynnistämä kolmevuotinen

kokeilu alkaa 2016
O Kokeiluun valittu 28 lukiota eri puolilta Suomea
O Pääkaupunkiseudulta/ympäryskunnista
O Keravan lukio, Kulosaaren yhteiskoulu, Ressun
lukio, Lauttasaaren yhteiskoulu, Munkkiniemen
yhteiskoulu, Kauniaisten lukio, Porkkalan lukio
O Kokeillaan tavanomaista suurempaa valinnaisuutta
reaaliaineiden opiskelussa

Opiskelijan valinta
O Lukion tuntijakoasetuksen (924/2014) 9§ määrää ns.

valtakunnallisen tuntijaon, jonka mukaisesti lukion oppimäärä
rakentuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

O Kokeilussa opiskelijalla on oikeus päättää, opiskeleeko hän

lukion oppimäärän edellä mainitun lukion valtakunnallisen
tuntijaon vai ministeriön päätöksessä tarkoitetun
kokeilutuntijaon mukaisesti.

O Erot koskevat vain reaaliaineita!
O Lukion oppimäärä on laajuudeltaan aina vähintään 75 kurssia.

Valtakunnalliset kurssit reaaliaineittain
Pakolliset
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

FY01
KE01
BI01-BI02
GE01
HI01-HI03
YH01-YH03
PS01
FI01-FI02
UEO1-UE02 /ET01-ET02
TE01

Syventävät
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

FY02-FY07
KE02-KE05
BI03-BI05
GE02-GE04
HI04-HI06
YH04
PS02-PS05
FI03-FI05
UE03-UE06 / ET03-ET06
TE02-TE03

TUNTIJAKOKOKEILUSSA kaikki reaaliaineisen kurssit
lasketaan syventäviksi kursseiksi

Valinnat kokeilussa
Suluissa on oppiaineen valtakunnallisten kurssien lukumäärä.
Ylioppilaskirjoitusten kokeet perustuvat kaikkiin näihin!

Vähintään 9 kurssia
seuraavista oppiaineista

Vähintään 9 kurssia
seuraavista oppiaineista

O Fysiikka (7)

O Historia (6)

O Kemia (5)

O Yhteiskuntaoppi (4)

O Biologia (5)

O Psykologia (5)

O Maantiede (4)

O Filosofia (6)

O Terveystieto (3)

O Uskonto/ET (6)

Kaikkien tulee opiskella vähintään yksi kurssi terveystietoa
sekä vähintään yksi kurssi katsomusainetta

Mitä huomioin?
O

Reaaliaineita tulee lukion oppimäärässä opiskeltavaksi enemmän kuin
9+9 kurssia, jolloin vähimmäisvalinnat reaaliaineissa eivät riitä koko
oppimäärän suorittamiseen

O

Jatko-opintojen vaihtoehtoja kannattaa pitää avoinna mahdollisimman
laajasti! Älä sulje itseltäsi pois kiinniostavia tulevaisuuden valintoja

O

Osallistu ohjaukseen ja ota aktiivisesti selvää jatko-opintojen
edellytyksistä

O

Muista, että tuntijaosta riippumatta yo-kokeiden vaatimukset ovat kaikille
samat. Käy aina kirjoitettavan aineen kaikki valtakunnalliset kurssit

O

Valintoja voidaan vuositasolla toteuttaa kurssitarjottimen rajoissa: et
välttämättä voi tehdä kaikki valintojasi juuri haluamaasi aikaan. Opinnot
vaativat myös suunnittelua.

O

Yleissivistystä on oikeasti olemassa! Ja sillä on väliä.

Ohjaustunti ja valintalomake
O

O
O
O

O

Olet tehnyt lukujärjestyksen ensimmäiselle vuodelle ja sen
mukaisesti saat aloittaa kaikkien (pienin poikkeuksin) lukion
oppiaineiden opiskelun. Valinnat toteuttavat hyvin valtakunnallista
tuntijakoa mutta sopivat myös kokeilutuntijakoon
Jos harkitset valitsevasi kokeilutuntijaon, osallistu rehtorin
ohjaustunnille perjantaina 13.10. klo 8.15 alkaen (auditorio)
Jos valitset ilman muuta valtakunnallisen tuntijaon, tule samalle
ohjaustunnille klo 9.00.
Ohjaustunti auditoriossa ja siellä jaetaan täytettäväksi
palautettava tuntijaon valintalomake ja ohjeistetaan lomakkeen
täyttöä.
Ohjaustunti on kaikille pakollinen e.m. aikataulun mukaisesti.

Valitse alustavasti 25 kurssia
O Miksi 25?
O Lukion oppimäärä on 75 kurssia, tarvitset
O
O
O
O

runsaasti syventäviä opintoja
Reaaliaineiden opiskelu on yleissivistyksen
ydintä
Monipuolisuus antaa valinnanvaraa jatkossa
Kannattaa syventyä itseä erityisesti kiinnostaviin
opintoihin huolella, hyvää osaamista tavoitellen
Yo-kokeisiin tulee opiskella oppiaineen kaikki
valtakunnalliset kurssit

Huomioitavaa
O Vaikutukset jatko-opintoihin
O Yo-kokeisiin osallistuminen
O Päättötodistus, maininta kokeilutuntijaosta
O Yleissivistyksen varmistaminen

O Ohjaus!
O Ilmiöt, monipuoliset valinnat
O Vain monipuolinen tarjonta takaa valinnat
O Kartoitukset, suunnitelmallisuus

Toteutuksesta
O

Valinnat ja ohjaus opintojen vaiheissa
O
O

O

O

O

Opiskelijat ovat tehneet 1. vuoden lukujärjestyksensä siten, että jokainen
saa opiskella kaikkia reaaliaineita (pienin yksilöllisin poikkeuksin)
Valinnaisuutta aletaan tarjota siten, että opiskelija voi opintojen edetessä
tehdä yksilöllisiä valintoja erityisesti reaaliaineiden sisällä mutta myös
harkitusti niiden välillä (kiinnostuksen alueita kartoitetaan)
Kokeilutuntijakoon osallistuvat sitoutuvat erilliseen ohjaukseen lukioopintojensa aikana (mm. rehtorin ohjausta + OP04-kurssin
osasuorituksia)
Kokonaisuutena lukion oppimäärä on aina vähintään 75 kurssia

Kokeilutuntijaon vapaaehtoinen valinta
O

O
O

Viimeistään neljännestä jaksosta alkaen opiskelija voi valita
noudatettavaksi kokeilutuntijaon valtakunnallisen tuntijaon sijasta
Kokeilutuntijakoon osallistumisesta tulee maininta lukion
päättötodistukseen
Perusvaihtoehtona on koko ajan valtakunnallinen tuntijako

Valintoja oppiaineiden sisällä tai niiden välillä?
Mahdollisia esimerkkejä
GE02
GE03
BI02
BI03
BI04
TE02

Sininen planeetta
Yhteinen maailma
Ekologia ja ympäristö
Solu ja perinnöllisyys
Ihmisen biologia
Ihminen, ympäristö ja terveys

******
YH03
YH04
HI04
HI06
PS02
PS03
PS04

Eurooppa ja Suomi
Kansalaisen lakitieto
Eurooppalainen maailmankuva
Maailman kulttuurit kohtaavat
Tietoa käsittelevä ihminen
Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Valintaa filosofiassa ja katsomusaineissa?
Aloitus UE01/UE02 Uskonto ilmiönä/Maailmanlaajuinen kristinusko
UE03
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE04
Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
UE05
Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
UE06
Uskonnot ja media
Aloitus ET01/ET02 Maailmankatsomus ja kr. ajattelu/Hyvä elämä
ET03
Yksilö ja yhteisö
ET04
Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET05
Katsomusten maailma
ET06
Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Aloitus FI01/FI02
Filosofinen ajattelu/Etiikka
FI03
Yhteiskuntafilosofia
FI04
Tieto, tiede ja todellisuus

Toteutuksesta käytännössä
O Opiskelijoille annetaan tietoa kokeilutuntijaosta
O

O
O

O

toisessa jaksossa (13.10. klo 8.15, auditorio)
Kiinnostuneet saavat lomakkeen, jolla he
ilmaisevat kiinnostuksensa ja joka käy myös
huoltajalla
Kiinnostuneille järjestetään erillistä ohjausta,
johon heidän tulee osallistua säännöllisesti
Kokeilutuntijaon noudattaminen valitaan 3.
jakson alkuun mennessä ja sitä aletaan
noudattaa sen jälkeen opiskelijakohtaisesti
Perusvaihtoehtona on valtakunnallinen tuntijako

