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Viikko 20 ROT ma 11.5. 

Tänään rot:issa keskitytään ensi lukuvuoden kurssivalintojen tekemiseen. Suunnittele 

lukuvuotesi huolellisesti. Tee harkitut valinnat ohjeistuksen mukaisesti. Kysy neuvoa kaikissa 

epäselvissä tilanteissa ryhmänohjaajalta, opolta, aineenopettajalta. Tarjotin aukeaa tänään 11.5. 

klo 16.00. Kurssivalinnat tehdään jo 14.5. mennessä koulun omalta tarjottimelta. Kaurialan lukion 

tarjottimelta pääsee tekemään valintoja 15.5. – 18.5. 

HUOM! Lisätietoja kurssivalintoihin: 

- Liittyy KV-toimintaan: kiinalaisia vieraita ei ole tulossa elokuussa. 

 

- Tarkennus kurssinimeen: MB6/MA17 = talousmatematiikka, YH02 = taloustieto 

 

- TA01: Huominen tulee! -lyhytelokuvakurssi 
Oletko kiinnostunut elokuvista? Haluaisitko löytää oman vahvuutesi tai haastaa rajojasi? 
Toivoisitko enemmän konkreettista tekemistä ja yhdessä puuhastelua? 

 
Huominen tulee! -lyhytelokuvakurssilla läpikäydään elokuvantekoa äänimaisemasta ja 
käsikirjoittamisesta toteutukseen ja tehdään oma lyhytelokuva. Aiempaa osaamista ei 
vaadita, vaan kiinnostus ja sitoutuneisuus tekemiseen riittää. Kurssi rakentuu kahdesta 
leiripäivästä, muutamista oppitunneista ja omasta elokuvatoteutuksesta, joka tehdään 
ryhmässä. Tämä on myös eturivin mahdollisuus päästä tekemään yhteistyötä alan 
ammattilaisten kanssa. 

 
Tavoitteena tutustua asiantuntijuutta vaativiin ammatteihin, kehittää yhteistyötaitoja ja 
projektiosaamista sekä soveltaa audiovisuaalista teoriaa käytäntöön. Lisäksi kurssilla on 
mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan elokuvatuottamisen ketjussa.   

  
- MU8 eli kuoro- ja yhtyelaulukurssi on hajautettu 2- ja 3-jaksolle. Kuoroa pidetään 

maanantaisin ruokavälitunneilla.  Laulamalla voit siis saada kurssin kasaan keräämällä 

laulupassiin tarvittavan määrän harjoittelukertoja. Mahdollisuus myös esiintymiseen. 

Aiempaa laulukokomusta ei tarvitse olla. Into laulamiseen riittää. 

 

- MU10 on projektikurssi, jonka voit tehdä itsenäisesti tai opettajan johdolla koululla 

hajautetusti 4- ja 5-jaksossa sovittuna aikana (abit voivat tarvittaessa tehdä kurssin 

itsenäisesti jo syksyllä). Kurssilla voi tehdä oman itsenäisen taiteellisen, musiikkiin liittyvän 

työn (teknologia, sävellys, sanoitus, elokuva, äänimaisema tms.) tai laatia esim. ryhmässä 

pienimuotoisen esityksen. Kurssi voi olla pohjakurssina myös diplomille.   
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Lukiolaisten #koulutuskeskiviikot ovat täällä! Kevään ajan, joka keskiviikko kello 18:00 

alkaen järjestetään noin tunnin mittainen etätapahtuma, jossa kouluttaudutaan erilaisista 

aiheista! Lukiolaisten someista löytyy tietoa siitä, mitä teemoja on tulossa ja niistä voi 

helposti valita itseä kiinnostavat! Koulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Koulutuskeskiviikkojen Facebook-eventit löydät täältä. 

 

Päättöviikko alkaa ensi viikon keskiviikkona 20.5. Koodin 6 päättöviikon päivä 

siirretään tiistailta 19.5. torstaille 28.5. Muutoin päättöviikko etenee lukuvuoden 

alkuperäisen aikataulun mukaisesti eli päättöviikko aloitetaan ke 20.5. koodilla 5, sitten 

koodit 4,3,2,1 ja viimeisenä 6.  

 

Tsemppiä lukuvuoden viimeiseen täyteen normiviikkoon ennen 

päättöviikkoa!  

 

 

 

https://lukio.us5.list-manage.com/track/click?u=8f8bde459cd4caa53b31e0dd6&id=01945000a3&e=459c4c82d0

