KOTKAN AIKUISLUKIO
ILMOITTAUDU

NYT!

Aikuislukiossa voit suorittaa koko lukion tai täydentää aiemmin aloitettuja lukio-opintoja. Aineopiskeluna on mahdollista opiskella myös yksittäisiä aineita, kuten englantia, saksaa, venäjää ja suomea
toisena kielenä tai matemaattisia aineita esim. jatko-opintoja varten. Aineopiskelu on maksullista.
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen keskiviikkona 15.8.2018 klo 15 – 19
Ilmoittautuminen Arcus-talon tiloissa, Kirkkokatu 15
Lukuvuoden opetus alkaa maanantaina 27.8.2018 lukujärjestyksen mukaisesti.
Lisätietoja:
koulusihteeri Helena Latvala, puh. 040 635 2738
opinto-ohjaaja Janne Keskinen, puh. 040 674 3562
rehtori Erja Hämäläinen, puh. 040 482 4788
Lukuvuoden aikana on mahdollisuus aloittaa opiskelu jokaisen jakson alussa.
Soita ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan yhdessä juuri sinulle sopiva opiskelusuunnitelma.
Aikuislukion opetustilat sijaitsevat Globus-talossa,
Kotkankatu 13

Verkko-opiskelu
on nykyaikaa
Verkko-opintoina voit suorittaa lähes
kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit tai opiskella vain haluamiasi aineita.
Verkkoopiskelu on
hyvä vaihtoehto, kun
tavoitteesi on
suorittaa lukio
muiden opintojen tai työn ohessa. Se sopii myös
kauempana asuville, pienten lasten
vanhemmille ja muutoin joustavia
opiskelujärjestelyjä kaipaaville.

Lue lisää opiskelijoiden
kokemuksia koulun kotisivuilta!

Tieto lisää
itsevarmuutta
Sanna Frilander aloitti aikuislukiossa vuonna 2015 venäjän
kielen opinnoilla, mutta päätti melko pian vaihtaa venäjän
aineopinnot koko ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
Sanna oli aloittanut venäjän opiskelun jo aiemmin ammatillisissa opinnoissa. Lukioon hänet toi motivaatio oppia lisää. Aikuislukiossa opiskelu oli alusta asti antoisaa ja rentoa,
mutta kuitenkin myös tarpeeksi haastavaa. Heti ensimmäisen jakson aikana Sanna päättikin aloittaa koko lukion suorittamisen. Päätöstä helpotti mahdollisuus opiskella verkossa.
- Suoritin lopulta suurimman osan kursseista verkossa, mikä sopi mainiosti kaltaiselleni osa-aikaiselle vuorotyöläiselle, Sanna kertoo. Verkko-opinnoissa työ tehdään itsenäisesti kotona, mutta opettajalta saa aina apua,
kun tarvitsee. Kokeissa sitten tapasi opettajia ja muita aikuislukiolaisia.
Kevään ylioppilasjuhlassa Sanna piti puheen, jossa hän puhui lukion antamasta monipuolisesta tietopohjasta. Hän halusi määritellä sanonnan ”tieto lisää tuskaa” uudelleen. Sannan mielestä tieto antaa meille mahdollisuuden punnita arvojamme ja varmuuden toimia niiden mukaisesti. Hän muotoilikin sanonnan muotoon ”tieto lisää itsevarmuutta”.
Lukio-opintojen valmistuttua Sanna muistelee, ettei hänellä ollut lukion alussa selkeää päämäärää,
mutta jo hyvin pian hän tiesi opiskelusta olevan hyötyä. - Oppimaan oppimisen lisäksi opin hallitsemaan aikaa, hän kertoo, - ja loppua kohden tulevaisuuden tavoitteetkin kirkastuivat. Hän suunnittelee jatkavansa opintoja ja uskoo, että lukion suorittamisesta tulee olemaan hyötyä.

www.kotkanaikuislukio.fi

