21ABCD LUKUJÄRJESTYSOHJEISTUS LUKUVUODELLE 2022-2023

Ohjeita opintojaksovalintoihin 2021 aloittaneille:
-

Opintojaksovalinnat tehdään viikolla 16 opoinfoissa (aikataulu ohjeen lopussa)
Sinulle on tehty lukujärjestyksiä alustavien valintojesi pohjalta. Älä muuta niitä, jos ei ole päällekkäisyyttä tai virhevalintoja.
Toisen lukiovuoden valintoja tulisi olla noin 60 opintopistettä siten, että toisen vuoden jälkeen opintoja olisi suoritettuna
yhteensä noin 120 opintopistettä.
Etene opintojaksovalintojen tarkistamisessa 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 suunnitellut / mahdollisesti kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa.
o Valitse lopuksi sellaisia valtakunnallisia syventäviä (siniset) tai paikallisia valinnaisia (pinkit) opintojaksoja,
joita haluaisit suorittaa.

-

o Kun valitset kuhunkin jaksoon opintojaksoja kuudelta johtonumerolta (=riviltä), lukujärjestyksesi ovat tod.näk.
sopivat kolmen vuoden opiskeluajassa valmistumiseksi. 7 johtaria = täysi lukujärjestys = 14 opintopistettä / jakso =
70 opintopistettä / lukuvuosi
o HUOM! Jos muutat äidinkielen ÄI06- ja ÄI07-opintojaksojen valintoja, niin tee muutos äidinkielen omasta
opintojaksotarjottimesta.
o HUOM! Jos muutat pitkän matematiikan MAA06 ja MAA09 / lyhyen matematiikan MAB06- ja MAB07 –opintojaksojen
valintoja, niin tee muutos matematiikan omasta opintojaksotarjottimesta.
o HUOM! Jos muutat BI02/03 -opintojaksojen valintoja tai 1. vuodelle suunniteltujen ÄI, ENA, RUB, FY tai KE opintojaksojen valintoja, niin tee muutokset näiden omista opintojaksotarjottimista.
o Älä valitse opintojaksoja, joiden alussa on ö-kirjain!
Harmaalla merkityt opintojaksot olet jo suorittanut. Opintojakson tarkemman kuvauksen ja sisällön löydät klikkaamalla hiiren
oikealla opintojakson koodia.
Ohjeellinen suoritusjärjestys opintojaksoihin löytyy täältä: https://kuopion-lyseo.onedu.fi/web/opiskelu/opintoohjaus/opintopolut-lops2016/
Kaikkiin opintojaksojen sisältöihin pääset tutustumaan myös opetussuunnitelman kautta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/11455810/lukiokoulutus/oppiaine

Varsinaiset valinnat tehdään Wilmassa ryhmittäin seuraavan aikataulun mukaisesti:
•
•
•
•

21A (lk) TI 19.4. klo 14.30-15.15 lk 113
21B (lk) KE 20.4. klo 13.45-14.30 lk 301
21C (lk) TI 19.4 klo 14.30-15.15 lk 101
21D (lk) KE 20.4. klo 13.45-14.30 lk 101

Opot päivystävät lukujärjestysasioissa seuraavasti:
•

Miika-opo (19F, 20AB, 21AB)

o
o
o
o
o
o
o

•

KE 21.4. klo 13-15
PE 22.4. klo 8-9.40
MA 25.4. klo 11-12.45
KE 27.4. klo 11-13 ja 14.30-15.30
PE 29.4. klo 11-13
MA 2.5. klo 11-12.45
TI 3.5. klo 9-11

Pauliina-opo (19F, 21CD)
o TO 21.4. klo 12.45-15
o MA 25.4. klo 8.30-9.30 ja klo 14.20-15.15
o TI 3.5. klo 8.30-10
Lisäksi Pauliina-opolle voi 21CD tulla myös kakkosille varattuina aikoina, jos tyhjää:
o KE 27.4. klo 12.45-15
o MA 2.5. klo 8.30-9.30 ja klo 11.30-12.45

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

2) Valitse sivupalkista oikea tarjotin eli ”Keskustakampus 2022-2023” ja klikkaa se aktiiviseksi

3) Sen jälkeen klikkaa aktiivisiksi Lyseon jaksot 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 ja 5.1

4) Opintojakson valinta tapahtuu klikkaamalla opintojaksokoodia hiiren vasemmalla painikkeella. Mikäli haluat lisätietoja opintojakson sisällöstä, klikkaa
opintojakson koodia hiiren oikealla.

Mitä pitää tai voi valita 2. vuodelle?

Äidinkieli
Suomi toisena
kielenä
Ruotsi A
Ruotsi B1
Vieras kieli A
(englanti)
Vieras kieli A (ranska,
saksa, venäjä)
Vieras kieli B2 latina,
ranska, saksa, venäjä
Vieras kieli B3
espanja, italia,
Vieras kieli B3 latina,
ranska, saksa, venäjä
MAA
MAB
Biologia
Maantiede

5,6+7,8

4,5,6
4,5,6,8
4,5,6,7,8 11,12
4,5,6
4,5,6
4,5,6
3,4,5
5,6+9,7,8 ja 10,11,15,16
4,5,6,7,8,11
1,2+3 + muut paitsi 7
1 + muut paitsi 5

Fysiikka
Kemia
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto/ET
Terveystieto
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Opinto-ohjaus

1+2 + muut paitsi 8,9,12
1+2 + muut paitsi 6,7
1,2 ja muut paitsi 7
1 + muuta paitsi 6
1,2,3 + muut paitsi 7
1,2,3 + muut paitsi 5
UE: 1,2 ja kaikki muut paitsi UE7, UO:1,2 + kaikki
1 + kaikki
1,2, 4 + kaikki
1,(2) + kaikki
1,(2) + kaikki
1,2

