21ABCD ESIVALINTAOHJEISTUS LUKUVUODELLE 20222023

Ohjeita opintojaksovalintoihin 2021 aloittaneille:
-

Opintojaksovalinnat tehdään päättöviikolla opoinfoissa (aikataulu
ohjeen lopussa)
Opintojaksovalinnat ovat alustavia, varsinaiset lukujärjestykset tehdään
myöhemmin keväällä
Toisen lukiovuoden valintoja tulisi olla noin 60 opintopistettä siten, että toisen
vuoden jälkeen opintoja olisi suoritettuna yhteensä noin 120 opintopistettä.
Etene opintojaksovalintojen suunnittelussa seuraavasti:
o Valitse ensin ne valtakunnalliset pakolliset opintojakso
(punaiset), joita et saanut suoritettua / valittua ensimmäisenä
opiskeluvuonna
o Valitse seuraavaksi kaikki loput valtakunnalliset pakolliset
opintojaksot (punaiset).
o Valitse seuraavaksi tarjottimessa tarjolla olevat valtakunnalliset
syventävät opintojaksot (siniset) niistä oppiaineista, joita olet
suunnittelut / mahdollisesti kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa.
o Valitse lopuksi sellaisia valtakunnallisia syventäviä (siniset) tai
paikallisia valinnaisia (pinkit) opintojaksoja, joita haluaisit
suorittaa.
o Mikäli olet aikeissa (vaikket olisikaan vielä täysin varma)
aikeissa osallistua vanhojen tansseihin, valitse LI04opintojakso, jotta ryhmiä saadaan perustettua riittävästi.
Ilmoittautuminen ei ole sitova.
o Huomaa, että opintopistemääräsi voi esivalintojen jälkeen olla yli 60
opintopistettä, koska kaikki opintojaksot eivät välttämättä toteudu. Pyri
kuitenkin siihen, että valintasi ovat realistisia eli ne mahtuvat
lukujärjestykseesi. Täysi lukujärjestys = 14 opintopistettä / jakso = 70
opintopistettä / lukuvuosi

-

-

-

Hyödynnä valintojen suunnittelussa Opintojaksotarjotinta, jonka löydät
Wilmasta (Kurssitarjotin > Keskustakampus 2022-2023 > Lyseo
lops2021)
Harmaalla merkityt opintojaksot olet jo suorittanut. Opintojakson tarkemman
kuvauksen ja sisällön löydät klikkaamalla hiiren oikealla opintojakson koodia.
Valinta tapahtuu klikkaamalla opintojakson koodia hiiren vasemmalla
painikkeella kuten
Ohjeellinen suoritusjärjestys opintojaksoihin löytyy täältä: [tulee
kotisivuille]
Kaikkiin opintojaksojen sisältöihin pääset tutustumaan myös
opetussuunnitelman kautta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/11455810/lukio
koulutus/oppiaine

Varsinaiset valinnat tehdään Wilmassa ryhmittäin seuraavan aikataulun mukaisesti:

Lyseo
•
•
•
•
•
•
•
•

21A (lk 102) TI 1.2. klo 13.15-14.15 (jn 3)
21B (lk 102) TO 3.2. klo 13.15-14.15 (jn 5)
21C (lk 101) TO 3.2. klo 14.15-15.15 (jn 5)
21D (lk 101) TO 3.2. klo 13.15-14.15, (jn 5)
20A (lk 102) PE 4.2. klo 13.15-14.15 (jn 6)
20C (lk 101) PE 4.2. klo 13.15-14.15 (jn 6)
20B (lk 101) MA 7.2. klo 13.15-14.15 (jn 7)
20D (lk 102) MA 7.2. klo 13.15-14.15 (jn 7)

Kuvalliset ohjeet tarjottimen käyttöön:
1) Valitse yläpalkista “Kurssitarjotin” ja klikkaa itsesi sen jälkeen vihreästä
painikkeesta “Kurssitarjottimeen”

2) Valitse sivupalkista oikea tarjotin eli ”Lyseo lops2021” ja klikkaa se aktiiviseksi

3) Sen jälkeen voit tutustua lv. 2022/23 opintojaksotarjontaan tarjottimen avulla. Klikkaamalla hiiren
oikealla painikkeella opintojaksokoodin päällä saat auki tarkemman sisältökuvauksen opintojaksosta.
Opintojakson opintopistemäärä löytyy tietolaatikosta (ECTS opintopiste).

