Meidän lukiossamme
voit opiskella
melkein mitä vain!
Seuraa omia mielenkiinnon kohteitasi ja
tee lukio-opiskelustasi juuri sellaista kuin
itse haluat. Valittavanasi on jopa 9 vierasta
kieltä, eri katsomusaineita ja reaaliaineiden
syventäviä kursseja. Niitä voit opiskella
joko lukiomme omien opettajien tai
Tutorhousen Digiluokan avulla!

Digiluokan oppitunneille voit
osallistua etänä koulupäivän
aikana tai heti sen jälkeen.
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Digiluokan oppitunnit ovat ihan tavallisia
lukiotunteja, joilla opiskellaan yhdessä ryhmän
kanssa.
Digiluokassa on pätevät ja innostavat opettajat,
joilla on vuosien kokemus etäopetuksesta.
Oppitunneilla pääset tutustumaan opiskelijoihin
eri puolilta Suomea: yhdellä kurssilla on noin
12-20 lukiolaista.
Oppimisympäristö toimii selaimessa ja sitä on
helppo käyttää.
Digiluokassa arviointi on monipuolista:
kokeiden lisäksi käytetään mm.
oppimispäiväkirjoja ja välitestejä.
Voit opiskella Digiluokassa vaikka kaikki
lukiokurssit tietystä oppiaineesta ja suorittaa
siitä yo-kokeen.

Kysy lisää
rehtorilta
tai opolta!

”

Suosittelen
Digiluokan kursseja
erityisesti, jos
kaipaat lisää kursseja
opintoihisi, pidät
rennosta opiskelusta
tai haluat oppia uuden
kielen. Minulle tämä
oli hyvä tapa oppia
uusi kieli, enkä ole
katunut osallistumistani
hetkeäkään!
- ELENA, ESPANJAN
OPISKELIJA, LIEKSA

”

Parasta Digi
luokassa on ollut
pienet ryhmäkoot
ja opiskelurauha.
Digiluokka mahdollistaa
sen, että voin opiskella
kaikki uskonnon kurssit
ja kirjoittaa sen yokokeen.
- IINA, USKONNON
OPISKELIJA, JOENSUU

Digiluokan opetus on sinulle maksutonta. Jokaisella kurssilla
on opetusta 14 x 75 min. Saat opiskelemasi aineen suoraan
hyväksi luettua oman koulusi kurssisuorituksiin.

Monipuolisia mahdollisuuksia:
Minkä uuden kielen, reaalin tai
katsomusaineen valitsisit?
Saksa

Filosofia antaa
välineitä kriittiseen
ajatteluun. Se
kiinnittää huomiota
siihen, kuinka eri
asioita perustellaan
ja annettujen
perustelujen
pätevyyteen. Filosofia
auttaa jäsentämään
kokonaisuuksia ja
se luo yhteyksiä eri
ilmiöiden välille. Näitä
taitoja tarvitaan myös
yo-kirjoituksissa.

Saksaa puhuu yli
sata miljoonaa
ihmistä. Se on
tärkeä talouden
ja tieteen kieli.
Myös elokuvista
ja musiikista
kiinnostuneille
se antaa uusia
mahdollisuuksia!
- OUTI, DIGILUOKAN
SAKSAN OPETTAJA

Espanja

Espanjan taito
on ovi laajaan
kulttuuritarjontaan:
ymmärrät musiikkia,
sarjoja ja elokuvia
alkuperäiskielellä.
Espanjan opiskelu on
hauskaa ja se avartaa
maailmankuvaasi.
Ääntäminen on
suomalaisille
helppoa, eli pääset
kommunikoimaan heti
alkeista lähtien.
- SINI, DIGILUOKAN
ESPANJAN OPETTAJA

Uskontoa
ja muitakin
katsomusaineita on
tärkeä opiskella,
että ymmärtäisi
ympärillä olevaa
elämää ja ihmisiä
paremmin.
- PIRITTA, DIGILUOKAN
EV.LUT.USKONNON JA
ET:N OPETTAJA

Venäjä

- LENA, DIGILUOKAN
VENÄJÄN OPETTAJA

- VESA, DIGILUOKAN
FILOSOFIAN OPETTAJA

Ranska

Nykyään Suomessa
kieliä opiskellaan
vähän, joten olet
ranskantaitajana
etulyöntiasemassa,
olipa suuntanasi
Brysselin tai
Strasbourgin
EU-laitokset
tai muoti- tai
ravintola-ala.
Ranska on
musiikkia korville,
kieli, jota yli 200
miljoonaa ihmistä
puhuu kaikilla
mantereilla.

Venäjän opiskelu
vie mennessään! Ei
kannata pelätä,
että venäjän
oppiminen olisi
vaikeaa vaan
tulla rohkeasti
kokeilemaan.
Työnhaussa
venäjän taito
on todellinen
valttikortti,
koska sitä ei ihan
jokainen osaa.

Kiina

Kiina on nouseva
talousmahti ja
mandariinikiina on
maailman puhutuin
kieli. Sen taitajille
todella on kysyntää!
Digiluokan tunneilla
tutustumme paitsi
kiinan kieleen
myös sen taustalla
vaikuttavaan
kulttuuriin. Tule
mukaan!
KIINA - YUN, DIGILUOKAN
KIINAN OPETTAJA

- SARI, DIGILUOKAN
RANSKAN OPETTAJA

Näiden lisäksi voit opiskella Digiluokan kautta myös lukuisia
muita aineita! Kurssivalikoimastamme löytyvät myös japani,
italia, ruotsi, S2, islamin uskonto, ortodoksiuskonto, psykologia,
terveystieto, maantiede, yhteiskuntaoppi ja A-kielet.

Tutustu lisää: tutorhouse.fi/digiluokka.

