Lukiot
Kouvolassa

Lukiossa
saat hyvät
valmiudet
korkeakouluopintoja
varten.

96 % yliopistossa
opiskelevista ja
72 % ammattikorkeakouluissa
opiskelevista
on käynyt
lukion. (OPH)
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1
Päivälukiossa on
myös taito- ja
taideaineita ja
mahdollisuus
koota jopa
25% tutkinnosta
taito- ja taideaineista.
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(esim. lääketiede,
insinööritieteet, kemia,
biologia, kielet,
historia...).
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10 hyvää syytä
valita lukio

(musiikki,
kuvataide, liikunta)

Lukiossa on
kansainvälistä
toimintaa,
vaihto-opiskelua
ja opintomatkoja
ulkomaille.

Monien yliopiston
koulutusalojen
pääsykokeet
edellyttävät
tiettyjen lukiokurssien hallintaa

Päivälukiossa on
ikimuistoisia juhlia,
tapahtumia ja rikas
opiskelijaelämä:
vanhojen tanssit,
penkkarit, puurojuhlat,
lakkiaiset, retket,
konsertit, yrittäjyystapahtumat,
musikaaliprojektit…
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Urheiluakatemia
on järjestetty
lukiossa niin,
että sekä urheilu
että opiskelu
onnistuvat
kitkattomasti.
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Lukiossa saat
laajat valinnanmahdollisuudet.
Kolmannes
päivälukion
tutkinnosta
on valinnaisia
opintoja.
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Lukiossa saat
erinomaisen
englannin kielen
taidon
englanninkielisiä
korkeakouluopintoja varten.

6
Lukiossa
saat
rauhassa
pohtia
ammatinvalintaasi.
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Lukio on
loikkaus tulevaisuuteen
Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuudellesi:
se antaa hyvän pohjan ja suoran väylän jatko-opintoihisi. Lukiosta tähtäät jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Jos haluat työelämässä myös päättäjäksi ja vaikuttajaksi, avaa
rohkeasti ovi siihen mahdollisuuksien maailmaan,
jonka lukio-opinnot tarjoavat.
Lukio- ja korkeakouluopintojen jälkeen voit valmistua ammattiin, jossa saat itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida
omaa työtäsi. Lääketiede, rakentaminen, koneet, kulkuvälineet, raha-asiat, urheilu, viihde, hyvinvointi, matkailu... Töitä
riittää niin tutkimisen, kehittämisen, opetuksen, suunnittelun,
valmistuksen, testauksen kuin markkinoinninkin alueilla.
Lukion ainevalintoja kannattaa miettiä, sillä valitsemalla fiksusti jo lukiossa on helpompi jatkaa opiskelua koulussa kuin
koulussa. Lukio tarjoaa laajan mahdollisuuden opiskella kieliä,
matematiikkaa, luonnontieteitä, reaaliaineita sekä taito- ja
taideaineita. Lukio-opinnot avaavat mielenkiintoisia ja monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Etenkin kielten,
lukuaineiden ja matematiikan arvosanoja lasketaan eduksesi
jatko-opintoihin pyrkiessäsi, ja muistakin kuin kiitettävistä numeroista on hyötyä. Esimerkiksi lukion pitkän matematiikan
suorittamisesta on hyötyä opiskelijahaussa useissa korkeakouluissa ja yliopistoissa, teknillisten yliopistojen lisäksi mm.
lääkäriksi tai psykologiksi aikoessasi.

Lukiossa voit hankkia niin laajan kielitaidon kuin työelämässä
tällä hetkellä tarvitaan. Vieraiden kielten tarve on kasvanut
voimakkaasti, koska työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt ja
kielitaidosta on tullut monella alalla olennainen osa ammatillista osaamista ja pätevyyttä.

Monta tapaa suorittaa lukio
Nuoret käyvät lukiota yleisimmin päivälukioissa, joissa
opiskelu on päätoimista. Lukio-opintoja voi Kouvolassa
suorittaa myös aikuislukiossa iltaopintoina ja etälukiossa
ohjatusti omaan tahtiin opiskellen. Yhdistelmäopinnoissa
voi suorittaa samaan aikaan ammatillista tutkintoa ja lukiota.
Opiskelijat valitaan Kouvolan päivälukioihin peruskoulun
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.
Päivälukioihin haetaan yhteishaussa. Kaikki Kouvolan lukiot
ovat myös mukana Kouvolan urheiluakatemian toiminnassa.
Urheiluakatemiaan valittavilla huomioidaan myös urheilumenestys.
Kouvolan iltalukiossa eli aikuislukiossa voi suorittaa lukion
oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Iltalukiossa voi myös
keskittyä yksittäisiin oppiaineisiin, keskeytyneiden lukioopintojen jatkamiseen tai arvosanojen korottamiseen.
Nimensä mukaisesti opetusta annetaan yleensä iltaisin.
Kesäaikaan opetusta kuitenkin järjestetään päivisin kesälukiossa.
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”Lukiossa voit edetä yksilöllistä vauhtia”

Opetus on ilmaista, kirjat
maksavat - opintotukea voi saada
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Lukion oppimäärän suorittanut oppilas saa lukion päättötodistuksen. Ylioppilaskirjoitukset hyväksyttävästi
suorittanut oppilas saa lisäksi ylioppilastodistuksen.

e

ruotsi

Lukio on tarkoitettu suoritettavaksi kolmessa
vuodessa. Opiskelija voi hidastaa tai nopeuttaa
opintojaan, jos elämäntilanne tai jatkosuunnitelmat sitä edellyttävät. Luokattomassa lukiossa
ei jäädä luokalle tai saada ehtoja, mutta ennen
päättötodistuksen saamista on suoritettava
kaikki pakolliset kurssit ja yhteensä vähintään
75 kurssia. Aikuislukiossa suoritettava kurssimäärä poikkeaa edellä mainitusta.

Kaikissa lukiossa on joka vuosi tarjolla peruskoulun 3. luokalta
alkanut A1-englanti ja 7. luokalta alkanut B1-ruotsi. A2-, B2ja B3-kielten vuosittainen tarjonta riippuu opiskelijoitten
valinnoista.
venäjä

Opiskelijalla on mahdollisuus itse vaikuttaa
opintojen sisältöön valitsemalla opintoohjelmaansa kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaisia opintoja. Kouvolan lukiot tarjoavat
runsaasti valinnanvaraa esimerkiksi luonnontieteistä, kielistä, taiteista tai liikunnasta
kiinnostuneille.

Kouvolan lukioiden kielivalikoima

Jokainen lukion oppiaine on jaettu 38 oppitunnin kokonaisuuksiin eli kursseihin. Lukuvuosi on jaettu viiteen
jaksoon. Yhden jakson aikana suoritetaan 5 - 7 kurssia.
Kutakin oppiainetta on viikon aikana viisi viikkotuntia,
paitsi musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa. Jakson päättyessä on koeviikko. Jokaisen jakson jälkeen on arviointi,
ja opiskelijat näkevät arvioinnit Wilmassa. Sieltä löytyvät
myös aiemmissa jaksoissa suoritetut kurssit ja niiden
arvosanat. Aikuislukion kurssien ja oppituntien lukumäärät poikkeavat päivälukiosta.

saksa

Lukiossa voit edetä
yksilöllistä vauhtia

Opiskelu

englanti

Koko lukiota suorittavalle opetus on ilmaista.
Oppikirjat pitää maksaa itse, ja myös ylioppilastutkintoon osallistuminen on maksullista.
Lukion oppimäärän suorittamiseen voi saada
opintotukea.. Opintotuen saamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu, opinnoissa
edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

X
X
X

A1
1. pitkä kieli1. pitkä vieras kieli
A1 lukiossa jatkuva,
lukiossaopiskelijan
jatkuva, opiskelijan
A2 lukiossa jatkuva, opiskelijan 2. pitkä kieli
A2 perusopetuksen
lukiossa7.jatkuva,
pitkä vieras kieli
B1
luokallaopiskelijan
alkanut kieli,2.pakollinen
B2
alkanut 7.
kieli,
valinnainen
B1 perusopetuksessa
perusopetuksen
luokalla
alkanut kieli, pakollinen
B3 lukiossa alkava kieli, valinnainen
B2 suomi toisena
perusopetuksessa
alkanut kieli, valinnainen
S2
kielenä

B3
S2

lukiossa alkava kieli, valinnainen
suomi toisena kielenä

TIETOLAATIKKO
•
•
•
•
•
•
•

pääsyvaatimus perusopetuksen oppimäärä
valinta perusopetuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella
lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,00 haku sähköisen yhteishaussa www.hae.nyt
pääsääntöisesti lukio kestää 3 vuotta, mutta sen voi suorittaa 2-4 vuodessa
päivälukioiden opiskelijat ovat 16–19 -vuotiaita
lukio-opetusta myös iltalukiossa ilta- ja etäopetuksena sekä yhdistelmäopintoina KSAO:ssa (ammattilukio)
lukio-opinnot tähtäävät ensisijaisesti jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
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Anjalankosken lukio
– lähellä sinua

Anjalankosken lukio tarjoaa ison lukion koulutustarjonnan
pienen lukion eduilla, meillä on tarjolla runsas kurssivalikoima
ja opiskelu tapahtuu pääosin pienissä ryhmissä. Kevään 2012
remontin aikana saamme uudistetut tilat käyttöömme.
Käytössämme on modernia etäopetusteknologiaa, jonka
avulla opetetaan mm. A2-saksaa ja B3-ranskaa yhteistyössä
Valkealan lukion kanssa. Yliopistoyhteistyötä harjoitamme tietotekniikassa, ohjelmointiyhteistyö Lappeenrannan
teknisen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistokelpoisten
kurssien suorittamisen jo lukioaikana.
Lukiossamme toteutetaan kansainvälisiä projekteja ja
opintomatkoja, olemme vierailleet mm. Cernissä ja kielten
opiskelijat pääsevät testaamaan kielitaitoaan ulkomaan
matkoilla.
Opiskelijalla on kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
oppilaskunnan puitteissa. Tarjoamme myös joustavat järjestelyt urheilijoille Urheiluakatemia-yhteistyönä.
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” Anjalankosken perinteisiin
kuuluu lukiolaisten
soutumestaruuden voittaminen,
tule menestymään
kanssamme! ”
Kurssitarjontaamme kuuluvat myös ylioppilaskirjoituksiin valmentavat ”abikurssit” useimmissa koeaineissa (äidinkieli,
englanti, ruotsi, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto) sekä valinnaisia
koulukohtaisia kursseja mm. fysiikassa, kemiassa, biologiassa,
tietotekniikassa, musiikissa ja kuvataiteessa, täydentäviä kursseja historiassa, soveltavassa fysiikassa (tähtitiede).
Anjalankosken lukio on avoinna kaikille, mutta pyrkii erityisesti palvelemaan Kouvolan eteläosan nuoria, jotka haluavat
jatkaa peruskoulun jälkeisiä opintoja omassa ”lähilukiossaan”.
Lukio on kaksisarjainen, noin 150 opiskelijan joustava oppilaitos, jossa nuoret tunnetaan ja kohdataan yksilöinä. Lukio
arvostaa välitöntä ja turvallista ilmapiiriä, jossa ketään ei
kiusata ja jossa jokaista kouluyhteisön jäsentä kunnioitetaan
omana itsenään.

e
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Ellu – elämäsi lukio!

Elimäen lukio on pieni, mutta tunnetusti sisukas lukio
Elimäen koulukeskuksessa. Elimäen lukiossa kohtaavat hyvät
opiskelumahdollisuudet, yhteisöllisyys, kannustava opiskelijahenkisyys ja aktiivinen muu toiminta.
Elimäen lukion vahvuuksia ovat opiskelijoiden mukaan pienet
opetusryhmät ja hyvät sekä väljät tilat. Luokat on varustettu tietokoneilla ja dataprojektoreilla. Tutuksi tulevat myös
tablettitietokoneet ja älytaulu. Kaikilla uusilla Elimäen lukion
opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa atk-ajokortti.
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Musiikkiluokan yhteydessä on studio, joka mahdollistaa
yksittäisen muusikon tai bändin äänitteiden tekemisen. Eikä
musavideoidenkaan teko ole vierasta.
Aktiivinen oppilaskunta on kunnostanut ja sisustanut oman
taukotilansa. Koulun vieressä on tekonurmikenttä, joka tarjoaa ulkoliikuntaan erinomaiset olosuhteet huhtikuusta marraskuuhun. Koulukeskuksessa on langaton verkko ja kielistudio.

” Elimäen lukion vahvuuksia ovat
opiskelijoiden mukaan pienet opetusryhmät
ja hyvät sekä väljät tilat.”

Olemme verkottuneet yhteistoimintaan muiden lukioiden
kanssa yrittäjyysopinnoissa, tablettitietokoneiden hyödyntämisessä sekä opintomatkojen teossa. Keväällä Elimäeltä
lähtee ryhmä opiskelijoita tutustumaan Cernin hiukkaskiihdyttimeen.
Olemme ainoa lukio pääkaupunkiseudun ulkopuolella, josta
suoritetaan yliopistokursseja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselle. Olemme myös mukana Kouvolan
urheiluakatemian toiminnassa. Monissa aineissa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja.

Opiskelijamme saavat tutustua jatko-opiskelupaikkoihin
yliopistoissa. Keväisin tehdään kulttuuriretki Helsinkiin. Osa
opiskelijoista on käynyt koulun vuosittain toteutettavilla
matkoilla mm. Lontoossa ja Berliinissä.
Kouvolan keskustasta on hyvä bussiyhteys aamulla Elimäelle
ja iltapäivällä takaisin.
Voit seurata toimintaamme Facebookin tai Twitterin kautta,
vaikka et vielä olisikaan lukiossamme. Tervetuloa meille
opiskelemaan!

e
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Kouvolan Lyseon lukio

Kouvolan Lyseon lukio on laadukas ja monipuolinen yleislukio. Laaja kurssitarjonta tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös
yksilöllisiin opinpolkuihin. Samassa rakennuksessa toimiva
iltalukio täydentää kurssitarjontaa. Urheiluakatemialle on
rakennettu toimivat käytänteet, jotka mahdollistavat urheilijoille lukion suorittamisen joustavasti 3-4 vuodessa.
Ylioppilaskirjoitusten tulokset ja ylioppilaiden sijoittuminen
lukion jälkeisiin korkeakouluopintoihin ylittävät vuosittain valtakunnalliset keskiarvot. Kurssitarjonnassa on koulukohtaisia
kertaus- ja valmennuskursseja ylioppilaskirjoituksia ja korkeakouluja varten sekä soveltavia ja erikoiskursseja kuvataiteissa,
liikunnassa ja musiikissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä
musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomi.
Lyseossa tehdään koulun yhteinen julkisesti esitettävä musiikkinäytelmäproduktio joka kolmas vuosi.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella englannin ja ruotsin
lisäksi koko lukion ajan kahta vierasta kieltä. Lyseon joukkue
on saavuttanut useita ykkös- ja kakkossijoja valtakunnallisessa
englannin kielen debattikilpailussa. Lyseolla on ystävyyskoulut Unkarissa ja Saksassa sekä kummikoulu Botswanassa.
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” Ylioppilaskirjoitusten tulokset
ja ylioppilaiden sijoittuminen
lukion jälkeisiin korkeakouluopintoihin ylittävät vuosittain
valtakunnalliset keskiarvot. ”
Lyseon tilat ovat väljät ja viihtyisät. Koulussa on auditorio,
liikuntahalli ja kirjasto. Uimahalli, jäähalli, urheilukentät ja
maasto ovat koulun välittömässä läheisyydessä. Luokissa
on asianmukaiset opetusvälineet. Opiskelijoilla on runsaasti
opiskelu-, tauko- ja säilytystiloja.
Lyseossa panostetaan yhteisöllisyyteen. Oppilaskunta toimii
aktiivisesti. Opiskelijoiden tukena ovat tutorit, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja erityisopettaja.
Syksyllä 2011 lukion aloittaneille tehdyn kyselyn mukaan kaksi
kolmesta valitsi Lyseon koulun hyvän maineen ja sijainnin
perusteella sekä sen vuoksi, että talossa toimii pelkkä lukio.
Merkittävinä perusteina tulivat esiin myös liikuntapainotus ja
opetuksen taso.

e
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KIINNOSTAVATKO KIELET?
MAISTUUKO MATEMATIIKKA?
RAKASTATKO REAALIAINEITA?
TAHDOTKO TAIDEPROJEKTEIHIN?
HOW ABOUT STUDYING ALL THAT IN ENGLISH?

Kouvolan
yhteiskoulun lukio, KYL

KYL on kansainvälinen
Kouvolan yhteiskoulun lukiossa
on Studies in English -opintosuunta.
Lukiokursseja opiskellaan englannin
kielellä. Vuosittain noin 30 kouluumme
valituista opiskelijoista aloittaa Studies
in English –opinnot. Lukion päättötodistuksen lisäksi opetukseen osallistuneet
saavat erillisen todistuksen suoritta-

Studies in English
Subject
Biology
Geography
History
Religion
Psychology
Physics
Arts
Information Tech

Courses
BI1e
GE1e
HI1e
UE1e
PS1e
FY1e
KU1e
AT5e

BI2e
GE2e
HI2e
UE2e

HI3e
UE3e

mistaan englanninkielisistä opinnoista.
Sopii englannin kielestä kiinnostuneille,
kielitaidon kohenemista toivoville,
kansainvälistä toimintaa ja uraa suunnitteleville.
Lukiomme runsas kielitarjonta
mahdollistaa kaikille opiskelijoillemme
laajan kielitaidon hankkimisen. Uusim12

pana kielenä on espanja. Koulumme
kansainväliset yhteydet ja vuosittaiset
opintomatkat syventävät vieraiden
kielten opiskelua. Yhteiskoulun lukio
on saanut ”European label – Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima”
- tunnustuksen jo vuonna 1999.

KYL on tietoa
Matematiikan ja luonnontieteiden
sekä reaaliaineiden kurssivalikoima
on monipuolinen. Kiinnostuneen on
mahdollista syventää perusopintoja
sellaisilla kursseilla, joita muualla ei ole
tarjolla. Fysiikan ja kemian työkursseilla
pääsee testaamaan uusimpia opetusvälineitä ja tutustumaan kokeelliseen
maailmaan, vaikkapa ilmailufysiikkaan

käytännössä. Yhteistyömme valtakunnallisissa tiedeverkostoissa luo edellytykset myös ulkomaille suuntautuville
opintomatkoille.

KYL on kulttuuria
Taideaineet tarjoavat tekemisen iloa.
Musiikin ja kuvataiteen kurssilaiset
esiintyvät ja konsertoivat, rakentavat
näyttelyitä ja tekevät lukiodiplomeja,
joista on merkittävää etua taidealaa
harkitseville. Koulumme edustuskuoron
mukana voi päästä jopa levyttämään
tai kansainvälisiin tapahtumiin. Joka
kolmas vuosi lukiossamme toteutettava
musikaaliprojekti antaa mahdollisuuden
kokeilla teatterin tekemistä ammattilaisten ohjauksessa.

KYL on monipuolinen
Yrittäjyysopinnot ovat saavuttaneet
koulussamme suuren suosion. Kursseilla
pääsee tutustumaan yrittäjyyteen, osallistumaan leireihin ja kouluttautumaan
myös ohjaajatehtäviin.
Mediakasvatus ja viestintä ovat vahvasti mukana toiminnassamme ja erityisesti äidinkielen kursseilla. Lukiomme
verkkolehti KYLe kutsuu mukaan kaikkia
lehden toimittamisesta kiinnostuneita.
Liikuntatunneilla Kouvolan keskustan
hyvät palvelut - kuntosali, jäähalli, uimahalli ja muut liikunta-alueet - tulevat
varmasti tutuiksi. Lukio-opintoihin voi
yhdistää myös Urheiluakatemian.

KYL kannattaa!
Opiskelijamme tähtäävät lukion jälkeen
jatko-opintoihin. Nykyään ylioppilaskirjoitusten tulokset vaikuttavat yhä enemmän yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin. Kouvolan yhteiskoulun lukion opiskelijat ovat menestyneet erinomaisesti valtakunnallisissa
lukiovertailuissa. KYL kannattaa
- tule mukaan!

e
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” Sopivan kokoisessa lukiossa opiskelijat tutustuvat muihinkin
kuin ohjausryhmänsä opiskelijoihin muutenkin
kuin valinnaisilla syventävillä ja soveltavilla kursseilla. ”

Kuusankosken lukio

Kuusankosken lukio aloitti toimintansa 1.8.2007, kun
Kuusaan ja Voikkaan lukiot yhdistettiin. Lukiomme juuret
ovat yhtäältä vuodessa 1920, jolloin Kuusankosken Yhteiskoulu aloitti toimintansa, toisaalta vuodessa 1957, jolloin Voikan
Yhteiskoulun toiminta alkoi. Ensimmäiset ylioppilaat saivat
valkolakkinsa Kuusankosken yhteiskoulusta keväällä 1946.
Lukio toimii 1957 rakennetussa ja 2006-2007 täysin peruskorjatussa koulurakennuksessa. Kuusankosken lukiolla on
peruskorjatut, modernisoidut, viihtyisät, ajanmukaiset tilat ja
työskentelyvälineet. Koulumme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella.

14

Lukiomme opiskelijat oppivat ottamaan huomioon toiset
ihmiset ja kykenevät tavoitteelliseen työskentelyyn. Heistä
tulee lukion aikana omatoimisia ja elämäntavoiltaan terveitä
nuori aikuisia. Ohjaamme lahjakkaita opiskelijoita saavuttamaan edellytystensä mukaiset tavoitteet. Huolehdimme
opiskelijoidemme pysymisestä motivoituneina kannustamalla
ja tukemalla heitä lukio-opinnoissaan. Hyödynnämme tietoja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen
monipuolistamisessa. Oman opetusalansa asiantuntevat
opettajat ohjaavat oppimista ja opiskelua sekä opiskelijoidemme tietä tietojen ja taitojen lähteille.

Kuusankosken lukio tarjoaa opiskelijoilleen laajan kurssitarjonnan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien
lisäksi laajasta lukiokohtaisesta soveltavien kurssien valikoimasta: monia kieliä, reilusti luonnontieteitä, paikallisuutta
ja kansallisuutta, taidetta ja liikuntaa, kansainvälisyyttä ja
yhteistä osallistumista.
Opettajat oppivat tuntemaan opiskelijat hyvin voidessaan
opettaa heitä useiden kurssien ajan. Sopivan kokoisessa
lukiossa opiskelijat tutustuvat muihinkin kuin ohjausryhmänsä opiskelijoihin niin valinnaisilla syventävillä ja soveltavilla
kursseilla kuin kurssien ulkopuolella.

Kuusankosken lukiolla on kolme ystävyyskoulua. Koulumme,
Gesamtschule Saarn ja Luisenschule Saksan Mülheimissa sekä
Viimsi keskikool Viron Viimsissä tekevät säännöllisesti opintomatkoja puolin ja toisin.
Oppilaskunta toimii aktiivisesti ja saa vastuuta yhteisten asioiden hoidossa, erityisesti lukiomme yhteisten perinteisten juhlien toteutuksessa. Oppilaskunnalla on oma kokoontumistila.
Kuusankosken lukio tarjoaa nykyaikaisen ja monipuolisen
opiskeluympäristön opiskelijoilleen: opiskelua, oppimista
kohti lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintoa.

e
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Valkealan lukio
– lyhyesti
Valkeala on yhä kasvava, luonnonläheinen, hyvien palveluiden
taajama, joista yhtenä esimerkkinä lukiopalvelut omassa
taajamassa. Valkealan lukio on lähellä Kouvolaa hyvien
kulkuyhteyksien päässä. Lukio on kurssimuotoinen, normaali
yleislukio. Koulun koko takaa yksilölliset palvelut.
Valkealan lukion hyvä ja monipuolinen kurssitarjonta takaavat
valmistumisen kolmessa vuodessa. Oppilaamme pääsevät ja
sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin vuodesta toiseen. Viihtyisä
ja kannustava oppimisympäristö sekä aktiivinen oppilaskunta
ja Tutor-toiminta.
Lukion käytössä urheilu- ja liikuntakeskus tarjoavat erinomaiset olosuhteet liikunnan opetukseen ja harrastukseen sekä
monipuoliseen kuntoiluun (Valkealatalo, uimahalli, kuntohalli,
urheilukenttä, jalkapallokentät nurmella ja tekonurmella,
jäähalli sekä upea luonto latuverkostoineen suunnistusmahdollisuuksineen).

Yritä sinäkin
Valkealan lukiossa!
16

Valkealan lukion painopistealueet:
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
(yhteiskuntaoppi sekä 4 yrittäjyyskurssia)
Kansainvälisyys
(kaikki kielet sekä vieras kieli ja kulttuurikurssi)
Mediakasvatus (kursseja 4)
Painopistealueet tuottavat monipuolisuutta opintoihin,
laajentavat tietoisuutta , lisäävät luovuutta ja itsevarmuutta
sekä kasvattavat yhteiskuntatietoisiksi kansalaisiksi. Lisäksi
koulussa voidaan suorittaa seuraavat erikoiskurssit: lehdentekokurssi, maailmaperintökurssit sekä turvallisuusasioita laajasti käsittelevä toiminnallinen turvakurssi.
• Opinto-matkoja tarjotaan ja järjestetään vuosittain
kotimaahan ja ulkomaille.
• Mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit mediassa, liikunnassa,
kuvaamataiteessa sekä musiikissa.
• UNESCO-koulun status
• Uusi teknologia opetuksen tukena
Lukiolla on hyvät yhteistyökumppanit, jotka tukevat opetuksen sisältöä. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa (mm. kielten
opetuksessa, mediakasvatuksessa, yrittäjyydessä, fysiikan
opetuksessa).

e
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Kouvolan iltalukio
LUKIO-OPINTOJA JOKAISEEN ELÄMÄNTILANTEESEEN

Iltalukio aikuislukiona on nuorten ja aikuisten oppilaitos, jossa opiskelu tähtää ennalta määrättyyn tavoitteeseen: peruskoulun, lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisen aineen suorittamiseen. Koulu on Opetushallituksen valvoma, ja sillä on
virallinen todistuksenanto-oikeus. Iltalukiosta saatu päättötodistus vastaa täysin päiväkoulusta saatua päättötodistusta.
Opinnot iltalukiossa voi aloittaa minkä tahansa jakson alusta.
Opiskelijaksi haluava täyttää Kouvolan iltalukion hakulomakkeen ja sopii opiskelun aloittamisesta rehtorin kanssa. Opiskella voi joustavasti oman aikataulun mukaan. Opiskelun tukipalvelut on järjestetty huolella: erityisopettajan ja koulupsykologin lisäksi siellä toimii opiskelijahuoltoryhmä.

Aineopiskelu
Mahdollisuus opiskella yhtä tai useampaa ainetta esim. päivälukion opintojen täydennykseksi tai jatko-opintoihin valmentautumiseksi. Aineopiskelu voi olla myös hyvä ja hyödyllinen
harrastus. Aineopiskelu on maksullista.
Etälukio
Lukio-opintoja ohjatusti etäopiskellen sellaisille, jotka työn, välimatkan tai elämäntilanteen takia eivät pääse kouluun joka ilta.
Yhdistelmäopinnot eli ”ammattilukio”
Ammatti- ja lukio-opinnot voi yhdistää. Tällöin on mahdollista
suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi sekä ylioppilastutkinto että lukion koko oppimäärä.

Perinteinen iltalukio-opiskelu
Mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto Kesälukio ja elokuun abikurssit
tai jatkaa kesken jääneitä lukio-opintoja. Tarjolla on myös luki- Lukiokursseja arkipäivisin kesäkuun alusta juhannukseen.
oon valmentavia kursseja. Oppitunnit maanantaista torstaihin. Hyvä mahdollisuus suorittaa hylättyjä lukiokursseja tai ke18

ventää seuraavan lukuvuoden ohjelmaa. Valmennusta syksyn
ylioppilaskirjoituksiin elokuun abikursseilla.
Peruskoulu iltaopetuksena
Arvosanojen korotusmahdollisuus. Englantia ja ruotsia alkeista lähtien. Jopa koko peruskoulun suorittaminen mahdollista.
Sopii myös maahanmuuttajille.

Kouvolan iltalukio
– oppimisen iloa jo 40 vuotta!
Peruskoulu maahanmuuttajille
Monikulttuurinen peruskoulu oppivelvollisuusiän ylittäneille
maahanmuuttajille päiväopetuksena. Lähtövaatimuksena
valmentavaan opetukseen osallistuminen ja riittävä suomen
kielen taito.
Suomen kieltä maahanmuuttajille
Tarjolla on runsas valikoima kursseja, joista opiskelija voi
valita oman lähtötasonsa mukaisen kurssin. Mahdollista
myös suorittaa peruskoulun tai lukion suomi toisena kielenä
-oppimäärä.
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Yhteystiedot
www.edukouvola.fi

Anjalankosken lukio
Yhteiskouluntie 8, 46900 Inkeroinen
Elimäen lukio
Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Kouvolan Lyseon lukio
Tietotie 3 - 5, 45100 Kouvola
Kouvolan yhteiskoulun lukio
Salpausselänkatu 36, 45100 Kouvola
Kuusankosken lukio
Valtakatu 46, 45700 Kuusankoski
Valkealan lukio
Lukionkaari 8, 45370 Valkeala
Kouvolan iltalukio
Tietotie 3-5, 45100 Kouvola

