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KAARINAN LUKIO2013

***YLIOPISTO-OPINNOT***
Sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan 
HISTORIAA Turun yliopistoon ns. lukiolaiskiintiös-
sä. Myös TIETOJENKÄSITTELYTIETEESSÄ voit suo-
rittaa yliopistokursseja.

***LUKIODIPLOMIT***
Voit suorittaa lukiodiplomin musiikissa, teatteri-
taiteessa, kuvataiteessa ja liikunnassa. Niistä 
saa erilliset todistukset lukion päättötodistuksen 
liitteenä. Koulussamme voit osallistua myös val-
takunnalliseen puheviestinnän näyttökokeeseen 
eli PUHVIin.

KAARINAN LUKIO  •  Voivalantie 7-9  •  20780 Kaarina  • www.kaarina.fi/lukio

Rehtori • Liisa Jukola • p. 588 4330 • liisa.jukola@kaarina.fi
Apulaisrehtori • Vuokko Aromaa • p. 588 4334 • vuokko.aromaa@kaarina.fi

Opinto-ohjaaja • Raine Rapeli • p. 588 4332 • raine.rapeli@kaarina.fi
Kanslia • Heidi Sipponen • p. 588 4331 • heidi.sipponen@kaarina.fi

Kaarinan lukio – vahva perusta jatkoon!

***ITÄMERI-OPINNOT***
Itämerikurssi (mm. opintomatka Gotlantiin)
Itämeren ekologia -kurssi (mm. opintoretki Seilin 
saareen)

***TURUN SEUDUN ETÄRENGAS***
Meillä voit opiskella osan lukion kursseista myös 
etäopiskeluna. Nettikursseja on tarjolla alkaen 
äidinkielestä ja kirjallisuudesta päätyen matema-
tiikkaan ja geofysiikkaan. Miltei kaikki lukion op-
piaineet ovat mukana.

ItämerIkurssI
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:
- Itämeren ja erikoisesti Gotlannin historia
- Itämeren maantiede ja luonto
- Merenkulku ja navigointi
Kurssin päätteeksi tehdään opintomatka
Gotlantiin.

MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLINEN 
PAINOTUS
- Hanki hyvät valmiudet jatko-opintoihin
- Tule työkursseille itse tekemään
- Valitse ja opi ekstraa

Valtakunnalliset pakolliset ja 
syventävät kurssit

Pitkä matematiikka 13 8 21

Lyhyt matematiikka 8 2 10

Fysiikka 8 2 10

Kemia 5 2 7
 
Biologia 5 2 7

Maantieto 4 3 7

Tietotekniikka  9 9

Lisäksi Kaarinan lukion 
oma kurssitarjonta

Yliopistoyhteistyötä Turun yliopiston kanssa tie-
tojenkäsittelytieteessä.

Yhteensä voit suorittaa 62 kurssia matemaattis-
luonnontieteellisiä aineita.

KANSAINVÄLISYYS- 
PROJEKTIT
Sukella eri kulttuureihin, käytä uusia kieliä!
Kielitaito, kommunikaatio- ja esiintymisvalmius 
ovat kaikki valtteja tulevaisuuden työelämässä.

Niitä voi kehittää vuosittain vaihtuvissa EU-
projekteissa, Nordplus-projektissa sekä kan-
sainvälisesti palkitussa Asia-Europe-Classroom 
nettityöskentelyssä. Lähde mukaan tutustumaan 
muiden maiden nuoriin ja heidän elämäänsä.

VAIHTO-OPPILASPANKKI
Lukiollamme on ystävyyskouluja Espanjassa, 
Italiassa ja Ranskassa sekä Intiassa ja Singa-
poressa. Miltä kuulostaisi viikon opiskelu pal-
mujen katveessa Kuala Lumpurissa?

ROOMA-KURSSI
Forum Romanum, Colosseum, Via Appia, Vati-
kaani, Espanjalaiset portaat… Kaikki Rooman 
ihmeitä, joihin voit päästä tutustumaan kurssi-
matkalla tähän ikuiseen kaupunkiin. Antiikin 
aika loi pohjan koko eurooppalaiselle sivistyk-
selle ja Roomassa herää henkiin niin antiikin 
kuin muukin yhteinen eurooppalainen histori-
amme. 

C
M

YK

www.kaarina.fi/lukio



MUSIIKKI-DRAAMA- 
TANSSI

Lukion erityislinjalla
voit kehittää taitojasi
monipuolisesti ja 
osallistua käytännön 
musisointiin ja 
muuhun ilmaisuun.

KAARINAN LUKION
MUSIIKKITEATTERILINJA

«DoReMi-popkuoro
«yhtyekurssit
«tanssikurssit
«draamakurssit
«poplaulukurssit
«musikaalikurssit

Erityisalueesi voi olla myös:
ääni/valo/lavastus/puvustus/
maskeeraus/kulttuurituotanto.

TULE MUKAAN 
MUSIKAALIIN!
Katso hakuohjeet 
kotisivultamme 
www.kaarina.fi/lukio

Musiikkiteatterilinjan kuvat: Eija Hartemaa

Musikaali

“Peter PAN”
Ensi-ilta 12.1.2013 

Lisätietoja:
www.teatterimuste.fi

KIINNOSTAVATKO SINUA 
KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

Ehdotuksia kurssivalinnoiksi:
- Mahdollisimman laaja kielivalikoima: 
meillä voit opiskella englantia, ruotsia,
espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää
 sekä italian ja latinan alkeita.

Eri aineitten monien yleissivistävien 
kurssien lisäksi on tarjolla 
seuraavia kursseja:
- Kulttuurien kohtaaminen
- Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
- Kansainväliset suhteet
- Maailmanpolitiikan arkipäivää
- Yhteinen maailma
- Riskien maailma
- Taiteen kuvista omiin kuviin
- Uskontojen maailmat
- Antiikki eläväksi
- Kansainväliset yhteistyöprojektit
- Englannin ja ruotsin suullisilla kursseilla 
suoritetaan valtakunnallinen koe, josta saa 
 erillisen todistuksen

AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE 
TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE?

Voit valita seuraavista:
- kemiasta 7 kurssia
- fysiikasta 10 kurssia
- matematiikasta 21 kurssia (pitkä matematiikka)
- biologiasta 7 kurssia, esimerkiksi Ihmisen 
biologia, Bioteknologia ja Tutkimme, 

 pohdimme biologiaa
- terveystiedosta 4 kurssia

 

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN !
Juuri nyt Sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit 
pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti kursseja tai-
pumuksiesi, mieltymyksiesi ja tulevan ammatinvalinnan näkökulmasta.

Kaikessa opiskelussa kehität ajattelukykyäsi ja opiskelutaitoasi 
– niitä tarvitset tulevaisuuden työelämässä.

AIOTKO TEKNISELLE ALALLE,
esimerkiksi insinööriksi tai arkkitehdiksi?

Sinun on hyvä valita
- matematiikasta (pitkä matematiikka) 
10 pakollisen kurssin lisäksi 7 syventävää ja 
4 soveltavaa kurssia.

- fysiikasta 10 kurssia, kemiasta 7 kurssia
- tietotekniikan kursseja
- kuvataiteen kursseja, esimerkiksi Ympäristö,
 paikka ja tila ja Nykytaiteen työpaja.

OIKEUSTIETEELLISELLE alalle pyrkivien 
kannattaa ottaa kurssivalintoihinsa

- äidinkielen ja ruotsin syventäviä kursseja
- filosofian kursseja
- psykologian kursseja
- Yritystalouden kurssi
- Kansalaisen lakitieto, kurssit 1 ja 2

MEDIA-ALALLE aikova:
Kieli- ja yleisopintojen lisäksi hyödyllisiä 
kursseja ovat:
- Toimittajakurssi
- Kuvan sanoma
- Media ja kuvien viestit
- Multimediakurssi
- Piirros- ja julkaisuohjelmat
- Videopaja
- Äidinkielen puhekurssi

LIIKUNNASSA on runsaasti kurssivaihtoehtoja. 
Voit valita esimerkiksi palloilua, esittävää tanssia, 
vaellusta tai kuntoliikuntaa. Vanhojen tanssien pe-
rinnettä jatketaan vuosittain.
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