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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 19.8.2020 klo 15 – 18
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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!

Määrätietoiselle ja
sinnikkäälle opiskelijalle
mikään ei ole mahdotonta
Eija Leppälahti tiesi mitä tahtoi, kun hän löysi tiensä Kotkan
aikuislukioon syksyllä 2017. Hän ilmoitti tähtäävänsä neljään
ällään seuraavan kevään ylioppilaskirjoituksissa.
Kymmen vuotta aiemmin Leppälahti oli valmistunut eläintenhoitaja-maaseutuyrittäjäksi. Valmistuttuaan hän perusti perheen ja ryhtyi yrittäjäksi. Leppälahti sai tehdä kiehtovaa työtä
ongelmakoirien parissa, mutta vähitellen hänen mielessään oli
kypsynyt ajatus siitä, miten upeaa olisi saada säännöllistä palkkaa. Leppälahden ystävä vinkkasi hänelle logopediasta, jota
opiskelemaan Leppälahti haki kahteen otteeseen, mutta jäi varasijoille.
Sinnikäs opiskelija ei tästä lannistunut. Leppälahti päätti jatkaa opiskelupaikan tavoittelemista korottamalla ylioppilastodistuksensa arvosanoja seuraavaa hakukertaa silmällä pitäen. Aikuisiällä diagnosoitu ADHD ei tavoitteen saavuttamista helpottanut, mutta sinnikäs työ tuotti tulosta. Niin äidinkielen, terveystiedon, biologian kuin englanninkin arvosanat nousivat, ja opiskelupaikka irtosi kolmannella yrittämällä.
Leppälahti pääsi opiskelemaan alaa, jolle oli hakijamäärään suhteutettuna vaikeinta selviytyä heti elokuvaohjaajaksi ja näyttelijäksi tähtäävien jälkeen. Logopediaa pääsi opiskelemaan 2,3 % hakijoiksi,
kun esimerkiksi lääkärin opintoihin selvisi samana vuonna 6,5 % hakeneista.
Eija Leppälahti kertoo saaneensa huippuhyvää ohjausta ja kannustusta Kotkan aikuislukion äidinkielen ja englannin opettajilta, joiden apu tavoitteiden saavuttamisessa oli aivan ensiarvoista. Biologian
ja terveystiedon verkkokurssit toimivat mainioina tukipuina ylioppilaskokeisiin valmistautuessa.
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