6.26 Integroitavat ja projektikurssit
1. Reaalin kertauskurssi (INV01) ½-kurssi
Reaaliaineiden ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan reaaliaineen
keskeisimmät sisällöt. Opiskelijan tulee valita kaksi ainetta, jos hän tähtää
kurssisuoritukseen. Kurssi päättyy kirjalliseen tenttiin.
Arviointi: suoritusmerkintä. Edellytyksenä on annettujen tehtävien suorittaminen
aikataulun mukaisesti sekä osallistuminen lopputenttiin.

2. Kansainvälisyys (INV02)
Kurssilla tehdään opintomatka. Matkalta lähetetään kuva- ja tekstimateriaalia
kotisivuille, tehdään matkavideo ja matkakertomus koulun ja/tai paikalliseen lehteen.
Arviointi: suoritusmerkintä.

3. Kiipeilykurssi (INV03)
Tavoite

Kurssi noudattaa Suomen kiipeilyliiton seinäkiipeilyn peruskurssin
kurssisisältöä.
Seinäkiipeilyn peruskurssi antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot
jatkaa turvallista kiipeilyn harrastamista omatoimisesti.
Kiipeily lajina on fyysisesti ja psyykkisesti haastava laji, jossa oma
kehittyminen, varsinkin alussa, palkitsee harrastajansa jokaisella kerralla.

Sisältö

Kiipeilyn perustekniikka, turvallinen varmistaminen yläköydellä, kiipeilyssä
käytettävät välineet ja varusteet, yleisimpien ongelmatilanteiden
selvittäminen, kiipeilyn eri lajit, bolderointi, lämmittelyn merkitys ja
liikuntavammojen ennaltaehkäisy, koulutusjärjestelmä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

4. Opiskelijakuntatoiminta (INV04)
Lukion opiskelijakuntatoiminta harjaannuttaa opiskelijoita omatoimisuuteen,
sisukkuuteen, oma-aloitteisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen.
Opiskelija voi hyväksilukea opiskelijakuntatoiminnan osaksi lukio-opintoja, jos hän
osallistuu opiskelijakunnan toimintaan seuraavien periaatteiden ja velvoitteiden
mukaan:
-

osallistuu säännöllisesti opiskelijakunnan hallituksen kokouksiin

-

hoitaa opiskelijakunnan hallituksessa vastuutehtävää tuloksellisesti kaksi
vuotta

-

osallistuu rehtorin ja hallituksen tapaamisiin säännöllisesti

-

osallistuu vähintään yhteen opiskelijakuntatoimintaa koskevaan koulutukseen
lukioaikanaan

-

järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edesauttavat
opiskelijoiden jaksamista lukio-opinnoissa

-

osallistuu koulutyön arviointiin ja kehittämiseen (esim. opettajainkokoukset,
koulutyön yleinen arviointi, koulun tapahtumien suunnittelu yhdessä opettajien
kanssa jne.)

-

opiskelijakunnan hallitus tekee tehtävien hoidon ja osallistumisen
dokumentoinnin opiskelijakunnan ohjaajan kanssa sopimallaan tavalla ja
vastaa siitä

Hallituksen jäsen voi saada aktiivisesta opiskelijakuntatoimintaan osallistumisesta ja
muiden velvoitteiden täyttämisestä yhden lukiokurssi ja opiskelijakunnan
puheenjohtaja kaksi kurssia.
Hallituksen jäsenet anovat kurssia rehtorilta. Anomuksessa tulee olla opiskelijakunnan
ohjaajan puoltolause.
Arviointi: suoritusmerkintä.

5. Retkeilykurssi (INV05)
Retkeilykurssi on liikunnan, biologian ja kemian yhteinen kurssi, joka toteutetaan
yhtenä pidempänä vaelluksena tai useampana päiväretkenä. Kurssin tavoitteena on
opetella retkeilytaitoja, joita ovat mm. suunnistus, yöpyminen luonnossa, eräkokkailu
ja ensiaputaidot. Lisäksi kurssilla syvennetään luonnontuntemusta esimerkiksi
tutkimalla kasveja, sieniä ja maaperää sekä havainnoimalla lintuja, lepakoita ja
elinympäristöjä. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla kokeillaan myös melontaa,
kiipeilyä, lintubongausta, luontokuvausta ja geokätköilyä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

6. Kieliä ja kulttuuria (INV06)
Esimerkiksi Allegrolla Eremitaasiin. Kuvataiteen ja venäjän integraatiokurssi.
Tavoitteena on tutustua taiteiden maailmaan ja laajentaa lähinaapurimme Venäjän
tuntemusta taiteen ja kulttuurin avulla. Kuvataiteen lisäksi voidaan tutustua myös
musiikkiin ja esim. ruokakulttuuriin. Kurssilla käydään Pietarissa ja tehdään matkasta
esitys sähköisiä työkaluja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Myös kyrilliset aakkoset
otetaan haltuun. Kielenä voi olla myös jokin muu, esim. ranska (Lentäen Louvreen).
Tutustutaan venäjän (ranskan?) alkeisiin, opetellaan kyrilliset kirjaimet ja tutustutaan
venäläiseen kulttuuriin ja Pietarin kaupunkiin ja sen historiaan.
Opetellaan sanontoja, joilla selviää esim. ostoksilla, kahvilassa ja ravintolassa,
kohteliaisuussanoja ja tervehdyksiä unohtamatta. Kurssilla opitaan, mitä ovat
pelmenit ja zakuskat.
Venäjää jo lukeneille vaativampia, tason mukaisia tehtäviä.
Tutustutaan ennen matkaa venäläiseen (ranskalaiseen) taiteeseen, taiteilijoihin ja
taidemuseoihin kirjallisuuden, nettisivustojen ja taideprojektien kautta. Tehdään
pienimuotoinen taiteellinen työ ja esitellään tuotoksia muulle ryhmälle.
Matkakohteessa vieraillaan paikallisissa museoissa ja taidelaitoksissa. Matkan aikana
päivitetään kotisivuja kuvamateriaalilla ja tekstiosuuksilla. Matkasta voidaan tehdä
myös kuvallinen matkakertomus julkaistavaksi netissä.
Arviointi: suoritusmerkintä.

7. Järjestyksenvalvojan peruskurssi (INV07)
Kurssin tarkoituksena on suorittaa järjestyksenvalvojankortti.
Kurssi sisältää seuraavat osa-alueet:
- hätäensiapu
- pelastaminen
- voimankäytön käytännönharjoitus
- tilaisuuden järjestäminen
- vastuut
- järjestyksenvalvojana toimiminen
- lakitietoutta

- hätävarjelu
- yleinen kiinniotto-oikeus
- alkoholi, huumeet

Arviointi: suoritusmerkintä.

