Arvoisa hakija!
Kiteen lukion laaja opetustarjonta mahdollistaa omannäköisten
opintojen suunnittelun. Ennen valintakortin täyttämistä sinun kannattaa miettiä hetki omia kiinnostuksen kohteitasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Kiteen lukiossa voit painottaa valintojasi kieliin,
luonnontieteisiin (kuten esimerkiksi fysiikkaan ja/tai kemiaan), humanistisiin reaaliaineisiin (kuten esimerkiksi historiaan) ja/tai taideja taitoaineisiin (kuten esimerkiksi kuvataiteeseen).
Valinnaisuutta löytyy myös Kiteen lukion omista paikallisista, useiden
oppiaineiden sisältöjä yhdistelevistä opinnoista.
Näistä esimerkkinä mainittakoon Lukioteatteri, joka mahdollista koko lukioaikana enimmillään 12
opintopisteen laajuiset teatteriopinnot ja Life coaching (2 op), joka on opiskelijoiden itsensä suunnittelema opintojakso. Life coaching -opintojaksossa on aineksia arkielämän matematiikasta, yhteiskuntaopista, opinto-ohjauksesta, kotitaloudesta ja terveystiedosta ja sen tavoitteena on antaa
eväitä lukioaikaiseen ja lukion jälkeiseen nuoren aikuisen itsenäiseen elämään.
Kiteen lukion opetustarjonta sisältää kaiken kaikkiaan 30 opintopisteen edestä valinnaista liikuntaa. Uutuutena on hyvinvointiaiheinen opintojakso, jossa harjoitellaan tunnistamaan kehon fyysisiä
viestejä (kuten stressi ja väsymys) ja panostetaan liikkuvuuteen, palautumiseen ja rentoutumiseen.
Lukioaikaisesta päämäärätietoisesta harjoittelusta urheiluseurassa tai valmentajan ohjauksessa
voidaan lisäksi lukea hyväksi enimmillään 20 opintopisteen edestä suorituksia lukion oppimäärään.
Lukioaikaisesta opiskelusta Keski-Karjalan musiikkiopistossa voi samaten saada lukion oppimäärään hyväksilukua enintään 20 opintopisteen verran!
Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa mahdollistaa lukioaikana
tutustumisen maksutta korkea-asteen opintoihin. Mahdolliset avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot luetaan hyväksi lukion oppimäärään ja lisäksi ne tarjoavat erinomaisen
mahdollisuuden tunnustella, olisiko jokin tietty ala itseä kiinnostava hakukohde lukion jälkeen.
Näistä kerromme lisää lukio-opintojen jo alettua.
Tämän lomakkeen takasivulla esitellään kaikille yhteiset valintasuositukset. Toisella sivulla olevassa varsinaisessa valintakortissa on puolestaan näkyvissä kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjolla olevat opinnot. Useimmissa oppiaineissa sinun ei tarvitse tässä vaiheessa tietää, aiotko ottaa kyseisen aineen mukaan omaan ylioppilastutkintoosi. Kuitenkin fysiikka, kemia ja psykologia ovat aineita, joissa kannattaa valita jo ensimmäiselle vuodelle valinnaisiakin opintoja, jos haluat avata oven ylioppilastutkinnon kokeelle ilman, että myöhemmin tulee kiire. Samoin mahdollinen valinnainen vieras kieli on hyvä aloittaa ensimmäisenä vuonna. Jos et koe osaamistasi vahvaksi
englannissa, ruotsissa ja/tai matematiikassa, sinulle on tarjolla kertaavia opintoja lukion alkuun
(ENA10, RUB18, MAB11)
Tässä valintakortissa tarjolla olevat opinnot on ilmoitettu oppiainekohtaisesti. Opetuksen toteutuksessa niitä sidotaan kuitenkin yhteen muun muassa siten, että ensimmäisessä jaksossa on lukioopintoihin valmentava opintojakso, jossa yhdistyvät digitaalinen opiskelu, opinto-ohjaus, psykologia ja matematiikan kaikille yhteinen opintokokonaisuus.
Nyt sinulla on valinnan paikka! Ole hyvä ja suunnittele itsesi näköiset ensimmäisen lukiovuoden
opinnot
Tervetuloa lukiolaisten joukkoon!
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☐ ev.lut.
☐ ort.
☐ siv.rek.
☐ muu

Ympyröi tarjolla olevista pakollisista (punaisista), valtakunnallisista valinnaisista (sinisistä) ja paikallisista valinnaisista (oransseista) opinnoista omat valintasi ensimmäiselle lukiovuodelle. Kielissä alleviivaa lisäksi ne
kielet, joiden opintoja valitset. Ensimmäisen vuoden valintasuositukset löydät kansisivulta.

4. PAIKALLISET OPINNOT

3. TAITO/TAIDE

2. REAALIAINEET

1. KIELET JA METEMATIIKKA

1) Laske aihealueittain valittujen opintojaksojen opintopisteiden summa vihreisiin laatikoihin.
2) Laske vihreiden laatikoiden opintopisteiden summa keltaiseen laatikkoon.
opinnot
Suomen kieli ja kirjallisuus
vain toiSuomi 2. kielenä ja kirjallisuus
sesta
A1-kieli: englanti, venäjä
A2-kieli: englanti, venäjä
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: saksa, ranska
B3-kieli: saksa, ranska, ruotsi, venäjä
Matematiikka, pitkä (Y=yhteinen)
opinnot vain
toisesta
Matematiikka, lyhyt (Y=yhteinen)
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto, evankelisluterilainen
opinnot
vain yhUskonto, ortodoksinen
destä
näistä
Elämänkatsomustieto
Terveystieto
Liikunta
Liikunnan valinnaiset (2 op/opintojakso)
opintojakso 2
Musiikki
jommasta kumKuvataide
masta
Opinto-ohjaus
Digitaalinen opiskelu
Espanjan alkeet
Kansainvälisyyskasvatus: Kanada, Saksa, Ranska
Life coaching
Lukioteatteri
Tietotekniikka: Koodaus
Minun lukioni – osallisena kouluyhteisössä
Yrittäjyyskasvatus: Työllistä itsesi
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____________op
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9 (2 op)

1 (2 op)
1 (2 op)
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2. ryhmä
____________op

1 (2 op)
1 (2 op)
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3. ryhmä
____________op

1 (2 op)
1 (2 op)
KVK (2 op)

KVS (2 op)

KVR (1 op)

1 (2 op)
1 (2 op)

2 (2 op)

1 (2 op)
1 op
2 op

LASKE OPINTOPISTEET (VIHREÄT LAATIKOT) YHTEENSÄ (suositus 60-70op)

4. ryhmä
____________op

op

Suomen kieli ja kirjallisuus

Ranska, B3-kieli

Historia

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (ÄI1)

Perustason alkeet 1 (RAB31)

Ihminen, ympäristö ja historia (HI01)

Kieli- ja tekstitietoisuus (ÄI2)

Perustason alkeet 2 (RAB32)

Kansainväliset suhteet (HI02)

Vuorovaikutus 1 (ÄI3)

Perustason alkeet 3 (RAB33)

Itsenäisen Suomen historia (HI3)

Kirjallisuus 1 (ÄI4)

Ruotsi, B3-kieli

Eurooppalainen ihminen (HI4)

Kieli ja tyyli (ÄI12)

Perustason alkeet 1 (RUB31)

Sotahistoria (HI7)

Inspiraatiosta ilmaisuksi (ÄI13)

Perustason alkeet 2 (RUB32)

Antiikin historia (HI8)

Kirja vai elokuva (ÄI14)

Perustason alkeet 3 (RUB33)

Populaarikulttuurin historia (HI9)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Venäjä, B3-kieli

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (S21)

Perustason alkeet 1 (VEB31)

Kieli- ja tekstitietoisuus (S22)

Perustason alkeet 2 (VEB32)

Vuorovaikutus 1 (S23)

Perustason alkeet 3 (VEB33)

Kirjallisuus 1 (S24)

Luvut ja yhtälöt (MAY1)

Tekstit tutuiksi (S213)

Funktiot ja yhtälöt (MAA2)

Englanti, A-kieli

Algoritmit ja lukuteoria (MAA11)

Luvut ja yhtälöt (MAY1)

Geometria (MAB3)

Biologia

Elämänkatsomustieto
Minä ja hyvä elämä (ET1)
Terveystieto
Terveys voimavarana (TE1)
Liikunta
Oppiva liikkuja (LI1)
Palloilu (LI7)

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (BI3)

Kuntonyrkkeily (LI10)

Maantiede

Laskettelu (LI11)

Maailma muutoksessa (GE1)

Musiikkiliikunta (LI12)

Fysiikka

Salibandy 1 (LI13)
Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Jääpelit (LI15)

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2)

Ruotsin kieli arjessani (RUB12)

Kuntoilu (LI16)

Energia ja lämpö (FY3)

Ruotsin kieli raiteilleen (RUB18)

Hyvinvointi (LI17)

Voima ja liike (FY4)

Omaharjoittelu-/toimitsijakurssi (LI18)

Kemia

Perustason alkeet 3 (SAB21)

Valmennus (LI19 – LI22)
Kemia ja minä (KE01)

Ranska, B2-kieli

Kemia ja kestävä tulevaisuus (KE02)

Perustason alkeet 3 (RAB21)

Perustason alkeet 3 (SAB33)

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (UO01)

Ekologian perusteet (BI2)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (RUB11)

Perustason alkeet 2 (SAB32)

Uskonto, ortodoksinen

Elämä ja evoluutio (BI1)

Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (VEA2)

Perustason alkeet 1 (SAB31)

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa
(UE5)

Matematiikan perusteet kuntoon (MAB11)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (VEA1)

Saksa, B3-kieli

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)

Nykykulttuuri ja mediat opiskelijan silmin
(ENA12)

Saksa, B2-kieli

Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Englanti ehommaksi – englannin kertauskurssi (ENA10)

Ruotsi, B1-kieli

Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (UE1)

Talousmatematiikka (MAA9)

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun
välineenä (ENA3)

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä
(VEA3)

Uskonto, evankelisluterilainen

Geometria (MAA3)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (ENA1)

Venäjä, A-kieli

Suomalainen yhteiskunta (YH01)

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Suomen kielen perusteet kuntoon (S212)

Englanti globaalina kielenä (ENA2)

Yhteiskuntaoppi

Molekyylit ja mallit (KE03)
Filosofia

Musiikki
Intro - kaikki soimaan (MU1)
Syke – soiva ilmaisu (MU2)
Kuoro 1 (MU5)

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01)
Psykologia
Toimiva ja oppiva ihminen (PS1)

Bändi 1 (MU8)

Kuvataide

Soveltavat opinnot

Lukioteatteri 1 (LUT1)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU1)

Digitaalinen opiskelu (DIG1)

Lukioteatteri 2 (LUT2)

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU2)

Espanjan alkeet (ESP1)

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3)

Kansainvälisyyskasvatus: Kanadan kouluvaihto (KVK)

Minun lukioni – osallisena kouluyhteisössä
(ROH1)

Piirustus ja maalaus (KU5)
Grafiikan työpaja (KU7)
Opinto-ohjaus
Minä opiskelijana (OP1)
Työelämään tutustuminen (OP3)

Kansainvälisyyskasvatus: Saksan kouluvaihto (KVS)

Yrittäjyyskasvatus: Työllistä itsesi (TYÖ1)
Tietotekniikka
Koodaus 1 (TIE1)

Kansainvälisyyskasvatus: Ranskan opintoretki (KVR)
Life coaching (LIF1)

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen valintasuositukset ensimmäiselle vuodelle
Kaikille yhteiset aineet
Suomen kieli ja kirjallisuus
Suomi 2. kielenä ja kirjallisuus
A1-kieli: englanti, venäjä
B1-kieli: ruotsi
Matematiikka, pitkä (Y=yhteinen)
Matematiikka, lyhyt (Y=yhteinen)
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Psykologia
Historia
Uskonto, evankelisluterilainen
Uskonto, ortodoksinen
Elämänkatsomustieto
Terveystieto
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Opinto-ohjaus
Digitaalinen opiskelu

opinnot
vain toisesta

opinnot vain
toisesta

1 (2 op)

2 (1 op)

3 (1 op)

4 (2 op)

1 (2 op)

2 (1 op)

3 (1 op)

4 (2 op)

1 (1 op)

2 (3 op)

3 (2 op)

1 (1 op)

2 (3 op)

Y (2 op)

2 (3 op)

3 (2 op)

Y (2 op)

2 (2 op)

3 (2 op)

1 (1 op)

2 (1 op)

3 (2 op)

1 (1 op)

2 (1 op)

3 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

9 (1 op)

1 (2 op)
1 (2 op)

opinnot
vain yhdestä
näistä

1 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)

opintojakso 2
jommasta kummasta

1 (2 op)

2 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

1 (1 op)
1 (2 op)

Valinnaiset vieraat kielet
B2-kielet (8. luokalla aloitettu vieras kieli)
saksa
ranska
B3-kielet (lukiossa alkava vieras kieli)
saksa
ranska
ruotsi
venäjä

1 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)

2 (2 op)

3 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

3 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

3 (2 op)

1 (2 op)

2 (2 op)

3 (2 op)

4 (2 op)

11 (2 op)

