KOTKAN AIKUISLUKIO
ILMOITTAUDU

NYT!

Aikuislukiossa voit suorittaa koko lukion tai täydentää aiemmin aloitettuja lukio-opintoja. Aineopis
keluna 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 16.8. ja 17.8. klo 15 – 18
Suomen opiskelijoiden ilmoittautuminen 16.8. klo 15 – 18
Lukuvuoden opetus alkaa maanantaina 28.8.2017 lukujärjestyksen mukaisesti.
Ilmoittautuminen Arcus-talon tiloissa, Kirkkokatu 15
Lisätietoja:
koulusihteeri Helena Latvala, puh. 040 635 2738
opinto-ohjaaja Janne Keskinen, puh. 040 674 3562
rehtori Erja Hämäläinen, puh. 040 482 4788

Aikuislukion opetustilat sijaitsevat Globus-talossa,
Kotkankatu 13

Lukuvuoden aikana on mahdollisuus aloittaa opiskelu jokaisen jakson alussa.
Soita ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan yhdessä juuri sinulle sopiva opiskelusuunnitelma.

Verkko-opiskelu
on nykyaikaa

Valeri teki lukion loppuun
verkkokursseilla

Verkko-opintoina voit suorittaa lähes
kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit tai opiskella vain haluamiasi aineita.

Valeri Minkenen kirjoitti ylioppilaaksi keväällä. Hänen aiemmat
lukio-opintonsa olivat jääneet kesken työelämän takia, kun hän oli
17-vuotias. Nyt hän suoritti suuren osan opinnoistaan verkkokursseina, koska työn ohessa hänen olisi ollut usein hankalaa ehtiä oppitunneille. Valeri on tyytyväinen, että verkkokurssimahdollisuuden
ansiosta hänen ei tarvinnut stressata ja tehdä ylimääräisiä järjestelyjä
työnantajansa kanssa, vaan hän pystyi suorittamaan kursseja oman
aikataulunsa mukaan.

Verkko-
opiskelu on
hyvä vaihto
ehto, 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!

- Minulle verkko-opiskelu oli loistava vaihtoehto, Valeri kertoo. - Sen
ansiosta sain kurssini suoritettua alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Mitkään yllättävät työ- tai perhetapahtumat eivät vaikuttaneet kurssisuorituksiini.
Valeri listaa verkko-opiskelun hyviä puolia: parasta on joustavuus ja
opiskeleminen juuri siihen aikaan kuin itselle sopii. Verkko-opiskelu
tuo hyvän rytmin päiviin, ja sitä kautta oppii tehokkaaseen opiskeluun, sillä tehtäviä voi tehdä
vähän kerrallaan. Huonoja puolia ei verkon kautta opiskelemisessa hänestä ole. - Sen kyllä voin
todeta, ettei verkko-opiskelu tarkoita opiskelun helpottamista. Verkko-opiskelu on mahdollisuus,
joka on osattava käyttää oikein.
Lukion suorittamista Valeri pitää avaimena tulevaisuuden opintoihin ja uraan. Hän aloittaa tänä
syksynä tradenomiopinnot Helsingissä ammattikorkeakoulu Haaga-Heliassa, joten lukion suorittaminen loppuun oli ensimmäinen askel jatko-opintoihin pääsemiseksi ja tulevaan elämään. - Kotkan aikuislukio ja verkkokurssimahdollisuus helpottivat erittäin paljon tämän askeleen ottamista.
Suuri kiitos Kotkan aikuislukiolle ja opettajilleni!

www.kotkanaikuislukio.fi

