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Muutamia teesejä kakkosvuoteen
 Opiskele (riittävän) suunnitelmallisesti: kurssivalinnat ajoissa!
 Opiskele säännöllisesti aina koko jakson ajan

 Osallistu ohjaukseen säännöllisesti (velvollisuus!) ja hyödynnä jatkoopintojen pohtimiseen tarjoutuvat tilaisuudet

 Ole utelias ja opiskele monipuolisesti





lukio-opintojen yksilöllisyys
Kunnioita omia kiinnostuksen alueita
Kokeile ennakkoluulottomasti
Osallistu yhteisöön

 Aseta itsellesi kannustavia tavoitteita
 Huolehdi hyvinvoinnistasi ja omaksu aktiivisen opiskelijan elämäntapa

KURSSIT JA YO-KIRJOITUKSET
 Tee yo-kirjoitussuunnitelma

 Mieti huolellisesti opintojen eteneminen kohti syksyn 2019 kirjoituksia
 Keskustele opon & aineenopettajan kanssa, jos menet kirjoittamaan kakkosvuoden
keväällä

 Tee pakolliset ajoissa

 Osallistumisoikeus edellyttää oppiaineen kaikkien pakollisten kurssien
suorittamista kirjoituksia edeltävän jakson (jakso 5 tai jakso 3) loppuun mennessä

 Muista syventävät kurssit

 Älä suunnittele kirjoittavasi pelkillä pakollisilla kursseilla
 Valitse kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit oppiaineissa, jotka aiot kirjoittaa
 Tiedä kurssit ja selvitä tarjonta! Suunnittele opintosi.

 Hyödynnä koulun omat soveltavat kurssit

 Soveltavat kurssit vahvistavat osaamistasi ja kehittävät näkemystäsi opiskeltavista
asioista, hyödyttävät usein myös yli oppiainerajojen

 Valitse kertauskurssit!

Hyödynnä lukiomme painotukset
 Liikuntapainotus sopii kaikille!
 Taideaineiden painotus tarjoaa opintoihin monipuolisuutta





Monipuolisuutta lukio-opintoihisi
Toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä
Uusia taitoja, ehkä löytöjä
Harrastuneisuuden vahvistamista

 Huomioi kuvataiteen ja musiikin lisäksi ilmaisutaito
* ILO01: Soveltuu kaikille innostuneille ja uteliaille
* ILO02: Jatkokurssi soveltuu myös ensimmäisenä kurssina niille, jotka
ovat opiskelleet ilmaisutaitoa perusopetuksessa

 Muista lukiodiplomit!

 Porkkalassa voit suorittaa useita diplomeja, joista saat erillistodistuksen
 Liikunta, kuvataide, musiikki, media, kirjallisuus

Tutustu koko tarjontaan
- tee valinnat valmiiksi
 Esimerkkejä











TO02, TO13, TO12
ENA10, ENA14
FY10, MAA17
YH07, HI08
TO03, OPO03
HI09, UE03
BI09, TE05
LI09, LI04
KU10, KU09
PS07, PS08

Tutkivaa teknologiaa, tieteentuntemusta
Mediaa ja tiedettä englanniksi
Moderni fysiikka, syventäviä integraaleja
Kansalaisuutta ja maailmanpolitiikkaa
Elämäntaitoja (Nyyti) ja opiskelun taitoja
Antiikin kulttuuria, maailman uskontoja
Ihminen ja mikrobit, terveys tieteissä
Talviliikuntaa ja Wanhojen tanssit
Tiede ja taide kohtaavat, digikuvat
Psykologian tutkimus, kriisipsykologia

Tuloksia ja yleissivistystä
 Yo-koetulokset k2018 suhteessa aloitustilanteeseen:
 Valtakunnallisesti sijalla 10
 Uudellamaalla sijalla 3

 Yo-tutkintojen keskimääräinen laajuus k2018
 5,7 ainetta (kasvua vuosista 2016 ja 2017)

