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Äidinkieli
ÄI12 Tekstinhuolto (1./2./3. vsk)
Tule huoltamaan kieltä ja tekstiä! Opintojaksolla käydään läpi yleiskielen ohjenuorat, tekstin rakennepuut ja
kielenhuollon kivijalka. Siinä ohessa kertautuvat myös
tärkeimmät kieliopin käsitteet. Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.
Kurssin jälkeen tekstin kirjoittaminen sujuu helpommin!
Opit ymmärtämään kielenhuollon ja tekstin muokkauksen merkityksen ja kiinnittämään huomiota omien
tekstiesi kieleen, rakenteeseen ja sujuvuuteen. Lisäksi
kertaat yleiskielen normit.

Ruotsi
RUB19 Kertausta lukion aloittaneille 2 op (1.vsk)

ÄI13 Lukuelämyksiä (itsenäinen, 1./2./3. vsk)

Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on
lukion RUB1–2 opintojaksossa arvosana 7 tai alle.

Heittäydy kaunokirjallisuuden monipuoliseen maailmaan! Lukuelämyksiä-opintojakson suoritat itsenäisesti
opintojen missä vaiheessa tahansa, mieluiten kuitenkin
2. tai 3. vuosikurssin aikana.

Opintojaksossa kerrataan perusasiat ruotsin kieliopista
ja saat vinkkejä mm. sanaston opiskeluun.Tarpeen mukaan harjoitellaan myös muita kielen osa-alueita esim.
kirjoittamista. Opintojaksossa ei ole varsinaista koetta.
Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Opintojakson tarkoitus on tuoda iloa ja uusia elämyksiä
lukemiseen. Opintojakson puitteissa luet vähintään 12
kokonaisteosta, jotka edustavat eri kirjallisuuden lajeja, genrejä ja aikakausia. Kirjat voivat olla romaaneja,
näytelmiä, novelli- tai runokokoelmia, ja joukossa voi olla
myös uudempia kirjallisuuden muotoja.

Englanti

Luettavat teokset ja teosten käsittelytavat sovitaan yhdessä opettajan kanssa.
Tavoitteena on, että innostut lukemaan kaunokirjallisuutta ja vahvistat lukuharrastustasi, laajennat käsitystäsi kaunokirjallisuudesta ja tutustut eri kulttuurien
ja aikakausien kirjallisuuteen sekä kaunokirjallisuuden
lajityyppeihin.

ENA9 Englannin perusteiden kertaus 2 op (1.–3. vsk)
ENA9 on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, joilla
on ollut peruskoulussa tai lukion ENA1-2 opintojaksossa
arvosana 7 tai alle. Mikäli arvosana on ollut 5-6, on ehdottoman tärkeää valita ENA9. Mikäli ryhmään mahtuu,
myös arvosanan 8 saaneet ovat tervetulleita mukaan,
mutta ryhmäkoko pyritään kuitenkin pitämään pienenä.
Kertaamme englannin kieliopin perusrakenteita ja
harjoittelemme erilaisia oppimistekniikoita. Opiskelijoiden tarpeiden mukaan voidaan myös harjoitella tekstin
tuottamista, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Läksyjä ei juurikaan tule, ja varsinaista koetta
ei ole, vaan käytämme ajan harjoitteluun. Opintojakso
arvioidaan suoritusmerkinnällä.
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Lyhyet kielet
Olisiko mukavaa saada pääomaa ihan koko elämääsi varten? Siis sellaista pääomaa, joka auttaa
sinua ymmärtämään ihmisiä ja kulttuureita laajasti. Sellaista, josta on hyötyä ja varsinkin iloa
koko elämäsi varrella, myös siellä työelämän ulkopuolella ja joka innostaa elinikäiseen oppimiseen. Sillä eihän kenenkään elämä pelkästään työelämää ole – toivottavasti.  
Maailma pienenee koko ajan: kielitaito on tarpeen matkustaessa, mutta myös esimerkiksi verkossa vaikkapa silloin, kun haet tietoa tai asioit verkkokaupassa.
Englannin osaaminen on nykyään itsestäänselvyys, ei erityisosaamista. Kielitaitoinen ihminen
osaa useampaa vierasta kieltä.

Saksa

Ranska

Valinnaisen saksan tunneilla opit puhumaan saksaa
tavallisissa, jokapäiväisissä tilanteissa. Tunneilla saksaa
opitaan puhumalla, kirjoittamalla ja lukemalla sekä videoiden ja erilaisten pelien avulla. Saksan kielen ääntäminen ja rakenteet ovat selkeitä ja niitä harjoitellaan sekä
yksilöllisesti että parityönä. Saksaa opiskellessa tutustutaan myös Saksan, Itävallan ja Sveitsin monipuolisiin
kulttuureihin, esimerkiksi kahvilakulttuuriin ja musiikkiin.
Matkailussa tarvitaan saksan kielen taitajia ja saksa on
kysytty kieli työelämässä ja ulkomaankaupassa. Äidinkielenään saksaa puhuu yli 100 miljoonaa ihmistä. Valinnainen saksa antaa pohjan käyttökelpoiselle saksan
kielen taidolle, josta on hyvä rakentaa saksan taitoa
myös jatko-opinnoissa.

Ranska on vahvasti esillä Euroopan Unionissa, onhan
EU:n tärkeät toimielimet ranskankielisissä kaupungeissa
Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa. Euroopassa ranskaa puhutaan Ranskan lisäksi Belgiassa,
Luxemburgissa, Sveitsissä ja Monacossa, ja maailmanlaajuisesti ranska on arjen käyttökielenä tai äidinkielenä
levinnyt kaikkiin maanosiin niin, että sitä puhuu lähes
300 miljoonaa ihmistä. Tiesitkö, että Kanadassa on yksi
maailman suurimmista ranskankielisistä kaupungeista, Montréal? Ehkä tunnet sen vaikkapa NHL-piireistä.
Voit lähes millä tahansa alalla päästä - kyllä, päästä
mieluummin kuin joutua - tilanteeseen, jossa ranskantaidosta, jo pienestäkin, on valtavasti hyötyä. Eikä tässä
vielä kaikki. Ranska on virallinen kieli myös sellaisissa
elimissä kuin YK ja Kansainvälinen olympiakomitea, ja
tietenkin kulttuurin ja kulinarismin kieli. Siitä on siis iloa
taatusti myös vapaa-ajalla. Tartu siis tilaisuuteen ja avaa
ovia mielenkiintoiseen tulevaisuuteen.

Venäjä
Tervetuloa opiskelemaan jotain uutta eli venäjää kyrillisistä aakkosista A:sta lähtien! Tunneilla opit lukemaan,
kirjoittamaan, ääntämään ja keskustelemaan venäjäksi.
Aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, esittäytyminen,
perheestä ja itsestä kertominen, kaupassa ja kahviloissa
asiointi. Oppitunneilla saat makupaloja Venäjän kaupungeista, venäläisestä kulttuurista ja musiikista. Venäjän
kieli ei ole niin vaikeaa ja kirjaimissa on paljon samankaltaisuuksia. Lisäksi venäjä on hyödyllinen kieli työelämässä. Suomessa venäjän kielen osaajia tarvitaan aivan
tavallisessa arjessa (kaupoissa, kouluissa, sairaaloissa,
matkailussa, eri viranomaisten kanssa yms.). Venäjän
kieli on maailman 8. puhutuin kieli. Se on 160 miljoonan
ihmisen äidinkieli, minkä lisäksi yli 110 miljoonaa muuta
ihmistä osaa venäjää

3–9
opintojaksoa
Valitse rohkeasti kieliä! Toimivan peruskielitaidon esimerkiksi matkustamiseen hankit jo
kolmen opintojakson aikana. MIkäli haluat
erottua kielitaidollasi joukosta eismerkiksi
työelämässä, voit jatkaa lyhyiden kielten
opintoja koko lukioajan.
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Pitkä
matematiikka
Lukion pitkä matematiikka valmentaa jatko-opintoihin
erityisesti luonnontieteissä ja tekniikan alalla. Pitkän matematiikan opiskelussa, kuten opiskelussa yleensäkin,
oma motivaatio on avainasemassa. Ilman motivaatiota
pitkän matematiikan opiskelu on varsin työlästä. Ei sitä
kannata kuitenkaan pelätä. Mikäli on valmis panostamaan matematiikan oppimiseen ja matematiikka kiinnostaa, niin pitkä matematiikka on hyvä vaihtoehto.

Fysiikka
Opi ymmärtämään fysiikan merkitys jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa!
Ongelmanratkaisutaidot ja kriittinen ajattelu ovat tärkeä
osa kykyä pärjätä arjessa. Fysiikassa nämä ovat myös
erittäin oleellisia taitoja.

Monissa jatko-opinnoissa, esimerkiksi lääketieteen
opinnoissa, ei pitkää matematiikkaa sinänsä tarvita,
mutta pääsykokeissa kylläkin. Lisäksi monella alalla
pitkän matematiikan mukanaan tuoma looginen ajattelu
on erityisen keskeisessä asemassa. Sen omaksuminen
voi olla haastavaa ilman pitkän matematiikan mukanaan
tuomaa pohjaa.

Fysiikan opetus antaa valmiuksia menestyä jatko-opinnoissa luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla
aloilla sekä hyödyntää fysiikan osaamista työelämässä.

FY3 Energia ja lämpö (1. vsk)

Jos siis olet vielä epävarma matematiikan valinnan
suhteen, kannattaa silloin ainakin kokeilla pitkää matematiikkaa positiivisella ja avoimella asenteella. Matematiikkakärpänen voi nimittäin puraista lukion pitkän matematiikan opinnoissa ja innostus viedä mennessään.

Opintojaksossa tutkitaan termodynaamisia systeemejä,
energian siirtymistä systeemien välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Tutustumme energiantuotantoon,
ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen. Opintojakson
jälkeen pystyt osallistumaan ympäristöä ja teknologiaa
koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Lyhyt
matematiikka

FY4 Voima ja liike (1. vsk)
Opintojaksolla tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa
liikettä. Miten voima liittyy kappaleiden väliseen vuorovaikutukseen? Mikä on Newtonin II laki? Opintojaksolla
opit, miten määritetään putoamiskiihtyvyys, kitkakerroin
ja kappaleeseen vaikuttavat voimat.

Matematiikka vaatii jatkuvaa harjoittelua. Lyhyen matematiikan kursseilla pääset kertaamaan ja syventämään
peruskoulun matematiikan oppeja. Koko aika ei kuitenkaan ole vain vanhan kertaamista, vaan mukaan mahtuu vielä uutta ja kivaa! Ykkösellä ja kakkosella on vain
pakollisia moduuleja, kolme kumpanakin vuonna.

Kemia
KE3 Molekyylit ja mallit (1. vsk)
Varmennetaan orgaanisen kemian yhdisteiden osaamista. Piirretään yhdisteiden rakenteita ohjelmistoilla, nimetään rakenteita ja opitaan yhdisteiden ominaisuuksia.
Hyvä kurssi pohjustamaan jatko-opintoja kemiassa.
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Psykologia

Biologia

Opiskele psykologiaa – opit tuntemaan itseäsi ja muita!
Psykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen toimintaa.

Kiinnostaako sinua ihmisten lisääntyminen tai virusten
torjuminen, DNA-sormenjäljet tai hiilijalanjäljet, mikroskooppi tai kiikarit, kivettyneet fossiilit tai eliökunnan
tulevaisuus?

Psykologia tutkii ihmisen ulkoista toimintaa eli käyttäytymistä, sisäistä toimintaa eli mielen toimintaa ja ihmisten välillä tapahtuvaa toimintaa eli vuorovaikutusta.

Voisiko tuleva urasi liittyä vaikkapa terveydenhuoltoon
tai lääketieteeseen, elintarvikkeiden tuotantoon tai metsätalouteen, lemmikkeihin tai retkeilyyn, opetukseen tai
biotekniikkaan?

Psykologia on jo pitkään ollut yksi halutuimmista korkeakouluissa opiskeltavista tieteenaloista. Psykologia
on laaja-alainen tieteenala ja siksi myös lukiokurssien
sisällöistä on hyötyä monissa ammateissa.

Lukion biologian kurssit tarjoavat ajankohtaista tietoa
joka lähtöön!

Lukiossa psykologian moduuleita on yhteensä kahdeksan. Pakollisia moduuleita on vain PS1. Valinnaisia
moduuleja ovat kurssit PS2 - PS8.

BI 7 Biologian työkurssi 2 op ( 1. vsk)
Tämä koulukohtainen opintojakso sopii parhaiten ensimmäisen lukiovuoden lopussa suoritettavaksi, mutta
saa sinne tulla myöhemminkin! Opintojakso koostuu
käytännön töistä ja pienistä tutkimuksista. Oppitunneilla
kasvatamme taimia siemenistä, teemme laborointeja,
mikroskooppitöitä ja ympäristötutkimusta. Harjoittelemme kasvien, lintujen ja selkärangattomien lajintuntemusta ja työselostusten kirjoittamista. Arviointi suoritusmerkinnällä, kurssilla ei ole koetta eikä oppikirjaa.

PS2 Kehittyvä ihminen (1. vsk)
Moduuli käsittelee ihmisen kehityksen osa-alueita eri
ikäkausina (biologista, psyykkistä, sosiaalista kehitystä).
Moduuliin pyritään sisällyttämään vierailu jossakin joko
varhaiskasvatuksentai ikä-ihmisten paikallisessa hoitoyksikössä.

PS8 Nuorten ihmissuhdetaidot (NUISKU) (1.–3. vsk)

Maantiede

“Olen saanut runsaasti työkaluja arkeeni ja ihmissuhteisiini sekä paljon itseluottamusta vuorovaikutustilanteisiini”. (Nuisku-kurssin käynyt)

Onko maailmassa meneillään väestöräjähdys? Miksi
Suomesta ei kannata etsiä öljyä? Millaista tietoa saa
satelliittikuvista? Onko ilmasto muuttunut ennenkin?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen
maantieteen opintojaksoista.

Nuisku- kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen
ja ylläpitämiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi toisten kuuntelemista ja omien tunteiden, tarpeiden ja mielipiteiden ilmaisemista.
Painopiste kurssilla on vuorovaikutustaitojen käytännön
harjoittelemisessa. Nuiskuun ei sisälly koetta ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Maantiede on mukana maailman megatrendeissä!

GE 2 Sininen planeetta 2 op (1. vsk)

Kurssiin voivat osallistua kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Kurssille voidaan kuitenkin ottaa enintään 20
opiskelijaa kerrallaan. Kurssi voidaan pitää kokonaan tai
osittain kaupungin nuorisotiloissa.

Moduulissa perehdytään maapallon luonnonoloihin kuten vuodenaikoihin, tuuliin, sateisiin, ilmastoon, kasvillisuuteen, vuoristoihin ja muihin pinnanmuotoihin. Lisänä
filmejä ja karttatehtäviä sekä muita pieniä tuntitehtäviä.

Nuiskun teemoja ovat kuunteleminen, tunteiden ymmärtäminen, minäviesti, ongelmaan tarttuva minäviesti, ystävyyssuhteiden solmiminen, ristiriitojen ratkaiseminen,
välittäjänä toimiminen, erilaisuuden kohtaaminen.
Lisätietoja Nuiskusta: hoksaa.net/Nuisku-kurssit/html
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Yhteiskuntaoppi
YH7 Säästäminen on järkevää (1.–2. vsk)
Tällä kurssilla opettelemme säästämisen eri tapoja.
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppituntien ja luokkahuoneen ulkopuolella. Välillä on yhteisiä kokoontumisia ja pyrimme tekemään myös muutamia opintoretkiä
aiheeseen liittyen.

Liikunta

Kurssilaiset saavat käyttöönsä 10 000 euroa, jonka he
sijoittavat siten, että pyrkivät mahdollisimman hyvään
tuottoon. Mahdollinen tuotto jaetaan stipendeinä opettajakunnan päätöksen mukaisesti kurssin opiskelijoille.

LI3 Uudet mahdollisuudet (1. vsk)
Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä
toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen
myötä.

Kurssi alkaa 1. vsk:n syksyllä 1. jaksossa ja päättyy 2.
vsk:n lopuksi 5. jakson lopussa.
Kurssilla ei ole oppikirjaa eikä koetta. Kurssi tulee hyväksytyksi, mikäli opiskelija on osallistunut kurssille aktiivisesti ja suorittanut annetut tehtävät.

Opintojaksolla tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja
-lajeihin sekä pidetään yllä ja kehitetään liikuntataitoja ja
fyysisiä ominaisuuksia.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Eräjärven Säästöpankki-säätiön kanssa. Säätiö lahjoittaa opiskelijoiden käyttöön alkupääoman 10 000 euroa. Opiskelijoilla ei ole
velvollisuutta maksaa mahdollisia tappioita.

Kuvataide

Uskonto (ev.lut.)

KU5 Grafiikan työpaja (1.–3. vsk)
Jos tahdot oppia erilaisia kuvan tekemisen tapoja ja
tekniikoita, olet tervetullut grafiikan työpajaan luovan ja
kiinnostavan tekemisen äärelle. Työpajassa opetellaan
keskeisiä grafiikan painomenetelmiä ja vahvistetaan
omaa kuvailmaisua materiaalituntemuksen ja kokeilujen
avulla. Grafiikkaa toteutetaan myös itse otettujen valokuvien pohjalta.

Uskonnon opetus on lukiossa yhteiskunnan tarpeista
lähtevää tunnustuksetonta tiedollista opetusta.
Lukiossa on kuusi uskonnon moduulia, joista moduulit
UE1 ja UE2 antavat sivistyksellistä perustietoa ja ovat
siksi avoimia kaikille opiskelijoille ja ev.lut uskontokuntaan kuuluville pakollisia.

KU6 Kuvanveisto ja keramiikka (1.–3. vsk)

Ue1 ja UE2 jälkeen moduuleita voi valita vapaassa
järjestyksessä.

Tahdotko kurssille, jossa keskitytään luovaan tekemiseen? Kuvanveiston ja keramiikan kurssilla tehdään
kolmiulotteisia töitä savesta ja kipsistä sekä kokeillaan
saven lasittamista. Kurssilla tutustutaan taidekeramiikkaan ja toteutetaan oma esinesarja. Tämä kurssi pelastaa tiiviinkin opiskelujakson antaen lukio-opintoihin
kaivattua käsillä tekemistä.

Uskonto-oppiaineen runsaasta moduulimäärästä johtuen saa yo-kirjoituksissa uskonnon arvosanasta runsaasti pisteitä jatko-opiskelupaikkoihin pyrittäessä.
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Ilmaisutaito
Ilmaisutaito sopii sinulle, joka rakastat teatteria ja esiintymistä, mutta yhtä lailla sinulle, joka et
vapaaehtoisesti mene yleisön eteen. Ilmaisutaidossa kasvavat rohkeus, itseluottamus ja vuorovaikutustaidot, ja mikä parasta, ilmaisutaidon opintojaksoilta ILM1 ja ILM2 ei tule kotitehtäviä.

ILM1 Ilmaisutaidon perusteet (1.–2. vsk)

ILM4 Teatterikirjallisuus ja teatterin historia (1.–3. vsk)

Ole läsnä tässä hetkessä – siinä ilmaisutaidon ensimmäisen opintojakson ydin. Harjoittelemme keskittymistä,
havainnointia ja tilanteessa olemista. Tunneilla työskennellään yhdessä, tehdään vuorovaikutusharjoituksia,
improvisaatiota ja pieniä esiintymisharjoituksia. Älä
säikähdä sanoja “improvisaatio” ja “esiintyminen” –
sinua ei heitetä pelottaviin tilanteisiin tai yleisön eteen.
Sen sijaan saat omassa tahdissasi harjoitella kontaktin
ottamista ja toisten antamiin virikkeisiin reagointia.
Tavoitteena on päästä irti epäonnistumisen pelosta ja
löytää rohkeutta ja taitoa niin ryhmässä toimimiseen
kuin tilanteisiin, joissa joutuu olemaan esillä.

Tutustu teatterin kiehtovaan historiaan ja draamakäsikirjoituksiin. Opintojakson myötä hahmotat teatterin
aikakaudet ja yleiset suuntaukset, tunnistat teatteriesityksen elementit ja osaat katsoa teatteria analyyttisesti.
Perehdyt teatterin historiaan ja teatterin traditioihin
aineistojen pohjalta ja tutustut draaman tekijöihin ja
draamakäsikirjoituksiin.
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä opiskeluna.

ILM5 Elävää teatteria (1.–3. vsk)
Rakastatko teatteria ja käytkö mielelläsi katsomassa
esityksiä – tai haluaisitko katsoa enemmän teatteria ja
elokuvia? Tällä opintojaksolla seuraat aktiivisesti kotimaista teatterikenttää ja käyt seuraamassa säännöllisesti erilaisia teatteriesityksiä sekä perehdyt näytelmien
pohjalta tehtyihin elokuviin omakustanteisesti, omassa
tahdissa. Katsomistasi esityksistä kirjoitat päiväkirjaa ja
suorituksen päätteeksi kirjoitat esseen tai suunnittelet
taiteellisen lopputyön. Opintojakson myötä saat enemmän irti teatterista ja draamataiteesta sekä opit arvostamaan monenlaista teatteria.

Jos mielesi halajaa estradeille, tämä opintojakso tarjoaa paljon hyviä perusharjoituksia, joiden avulla pääset
syvemmälle omaan ilmaisuun ja tulkintaan. Opintojakso
sopii siis yhtä hyvin aloittelijoille kuin ilmaisutaitoa tai
teatteria harrastaneille.

ILM2 Ilmaisutaidon jatkokurssi (1.–2. vsk)
Syvennä ryhmätyöskentelyn taitojasi ja tutustu soveltavaan draamaan! Tällä opintojaksolla tutkitaan roolityöskentelyä soveltavan draaman avulla ja vahvistetaan
improvisaatiotaitoja.

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna, ja sen
suorittamiseen on suositeltavaa varata kaksi lukuvuotta.

Opintojakson ILM2 suorittaminen edellyttää, että ILM1
on suoritettu hyväksytysti.

ILM6–8 Teatteriproduktio 1–3 (1.–3. vsk)
Sinulle, joka haluat tehdä teatteria joko lavalla tai sen
takana! Opintojaksolla rakennetaan esitysvalmis kokonaisuus.

ILM3 Ilmaisutaidon syventävä kurssi (1.–2. vsk)
Syvennä teatteri-ilmaisua, opi lukemaan käsikirjoituksia
draaman toteutuksen näkökulmasta ja rohkaistu dramaturgisessa ajattelussa. Opintojaksolla vertaillaan käsikirjoituksia ja käsikirjoitusten toteutuksia sekä perehdytään prosessiin, jossa käsikirjoitus muotoutuu valmiiksi
esitykseksi.

ILM9–11 Musiikkiteatteriproduktio 1–3 (1.–3. vsk)
Onko unelmasi osallistua musikaalin tekemiseen? Opintojaksoilla valmistetaan musiikkiteatteriproduktio, jonka
toteutuksessa voidaan yhdistää esimerkiksi ilmaisutaidon, musiikin ja kuvataiteen sisältöjä.

Opintojakson ILM3 suorittaminen edellyttää, että ILM1
ja ILM2 on suoritettu hyväksytysti.
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Kirjoittaminen
Monet kirjoittamisen opintojaksot ovat yleislukiolaisten valittavissa,
mikäli ryhmässä on tilaa.

KIY1 Kirjoittamisen perusteet (1. vsk)

KID1 Draaman perusteet (1. vsk)

Madalla kirjoittamiskynnystäsi ja harjoita keskeneräisyyden sietokykyä. Opintojaksolla saat tuntumaa monenlaisiin kirjoittamisprosesseihin ja herkistyt erilaisille tavoille
käyttää kieltä. Harjoittelemme sekä kaunokirjallisuuden
että asiatekstien elementtejä. Tutustut kirjoittamisen
tekniikoihin, raakatekstin kirjoittamiseen, tekstin prosessointiin ja muokkaukseen sekä harjoittelet palautteen
antamista ja vastaanottamista.

Uppoudu draaman maailmaan harjoitusten, esimerkkien
ja analyysin avulla – kirjoita itse ja kommentoi muiden
tekstejä. Opintojaksossa pureudutaan draaman kaareen, tarinan toimintaan ja henkilöhahmojen statuksiin.
Opintojaksolla teet erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitat
omia tekstejä ja työstät niitä palautteen pohjalta. Lisäksi
annat ja hyödynnät vertaispalautetta.

KIA1 Mediakirjoittaminen (1. vsk)
KIY2 Kieli, tyyli ja kirjoittaminen (1. vsk)

Mitä tapahtuu sanomalehden tai tv-uutisten toimituksessa? Tutustu mediakirjoittamiseen harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla – kirjoita itse ja kommentoi
muiden tekstejä. Opintojaksolla harjoittelet lähteiden
käyttöä, haastattelujen tekemistä ja journalististen
tekstilajien kirjoittamista. Opintojaksolla teet erilaisia
tuntiharjoituksia, kirjoitat journalistisia tekstejä ja työstät
niitä palautteen pohjalta. Lisäksi annat ja hyödynnät
vertaispalautetta.

Herkistä kielikorvaasi! Opintojaksolla tutkitaan erityisesti
kielenkäytön eroja eri tekstilajeissa ja genreissä. Jakson
oppien avulla pääset askelta lähemmäs omaa tyyliäsi
ja harjaannut omaäänisen tekstin tuottamisessa. Opit
soveltamaan yleiskielen sääntöjä käytännön kirjoittamiseen. Opintojakso tukee kaikenlaista kirjoittamista ja
sopii erityisen hyvin pohjustamaan ÄI5-moduulia.

KIP1 Proosan perusteet (1. vsk)
Perehdy proosan maailmaan harjoitusten, esimerkkien
ja analyysin avulla – kirjoita itse ja kommentoi muiden
tekstejä. Tutustumme lyhytproosan eri lajeihin ja siihen,
miten suorasanainen kertomakirjallisuus rakentuu. Opintojaksolla teet erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitat omia lyhytproosatekstejä sekä annat ja vastaanotat palautetta.
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