SOMERON LUKION SOVELTAVAT KURSSIT
TEATTERITAIDE
Teatteri on taideaine, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii
teatterin peruselementit. Opiskelija oppii draamallisen kommunikoinnin taitoja: tekemistä, esittämistä,
draaman tulkitsemista, vastaanottamista ja arvioimista. Opinnoissa tutustutaan teatterin laajaan kenttään
yleisesti ja tarkemmin sen muutamaan alalajiin. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään teatteria
kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Opetuksessa tulee pohtia omia kokemuksia ja elämyksiä, joiden
pohjalta opiskelija oppii rakentamaan fiktiota ja kehittämään roolia.
Suoritusjärjestys
Suoritusjärjestys on vapaa, paitsi lukiodiplomikurssi DR4 edellyttää kurssien 1, 2 ja 3 suorittamista.
DR1 Draamallisen ilmaisun taitoja
Keskeiset sisällöt
Toiminnallisen teatteri-ilmaisun perustaidot:
. keskittyminen
. kontaktissa toiminen
. roolin ottaminen, siinä pysyminen ja kehittäminen
. oman ilmaisullisen työskentelyn arvioiminen ja palautteen antaminen kokemastaan
. jonkin aihekokonaisuuden tutkiminen ryhmässä sekä sen työstäminen valmiiksi esitettäväksi
kokonaisuudeksi
. teatterikäynti ja muiden tekemän teatteri-esityksen analysoiminen

DR2 Ideasta muotoon
Keskeiset sisällöt
. teatteri-ilmaisullisten taitojen syventäminen
. jonkin aiheen työstäminen teatterin muotoon yksin tai ryhmässä
. teatteritaiteen lajeihin ja kenttään tutustuminen sekä harjoitusten että draamakirjallisuuden avulla
. oman ja toisten draamallisen työskentelyn arvioiminen
. fiktion rakentaminen draamalliseen muotoon.
Lopputyöhön kuuluu paitsi valmis esitys, myös kirjallinen osio, jonka keskeisen osan muodostaa oman
roolihahmon analysointi.

DR3 Teatteritaide kautta aikojen
Keskeiset sisällöt
. teatterihistoria aikakausittain
. draaman rakenne ja erilaisia näytelmiä
Kurssilla työstetään portfolio, joka arvioidaan numeroin.

DR4 Teatteritaiteen lukiodiplomi
Keskeiset sisällöt
. Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä opinnäytteen, esityksen, jossa hän pyrkii osoittamaan
teatteritaiteellista osaamistaan.
. Opiskelija valitsee aiheen annetuista ehdotuksista ja määrittelee itse näkökulman ja toteuttamistavan.
. Opiskelija laatii esityksen, jonka kesto ei saa ylittää 30 minuuttia. Lisäksi työnäytteeseen kuuluu esseen
kirjoittaminen tehdyn työprosessin pohjalta. Essee kirjoitetaan ennen raadin näkemää esitystä, kuitenkin
yhden yleisöesityksen jälkeen. Raati lukee esseen ennen palautekeskustelua, joka käydään varsinaisen
diplomiesityksen jälkeen.
. Työn arvioijina toimivat diplomikurssin opettaja sekä koulun ulkopuolinen draaman ja teatterin
asiantuntemusta omaava sensori.
. Opiskelija voi tehdä lukiodiplomin ohjaajantyöstä, dramaturgiasta, näyttelijäntyöstä tai yhdistämällä edellä
mainittuja tai muita teatteritaiteen alueita.

DR5 Lukion juhlaperinnekurssi
Draamakurssilla valmistetaan yhtenäisen teeman mukainen koko illan näytelmä karonkkajuhlaa varten.
Näytelmän harjoittelu, kulissit, illalllinen ja koristelu tehdään työryhmissä. Lisäksi tarvitaan valo- ja
äänisuunnittelijoita sekä mahdollisia musiikkiesityksiä varten omat työryhmänsä. Karonkkakutsut
valmistetaan käsityönä aiheen mukaan. Yhtenäinen aiheeseen sopiva puvustus toteutetaan oppilaiden
suunnitelmien perusteella ja kurssin vetäjien avustuksella.

DR6 Teatteripuvustuksen kurssi
Keskeiset sisällöt
. tekeillä olevaan näytelmäprojektiin tutustuminen ja roolihahmojen analysointi
. ideavihkon valmistaminen siitä roolihahmosta, josta työstää valmiin puvun
. roolipuvun valmistaminen
Kurssilla työstetään ideavihko, jonka taiteellisuus, luovuus ja innovatiivisuus arvioidaan numeroin.

TIETOTEKNIIKKA
AT1 Ohjelmointikurssi
Keskeiset sisällöt
. " Edistyneiden tietotekniikkakurssi, nörttikurssi"
. kurssilla ohjelmointikielenä C++ olio-ohjelmointi, C++ tai Java
. suoritus on mahdollista itsenäisenä verkkokurssina (Viope-verkkokurssi), jolloin lukujärjestys ei esteenä
AT2 Multimediakurssi
Keskeiset sisällöt
. kurssilla käydään läpi kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet
. mukana on myös HTML-koodausta, jota täydennetään CSS-tyylien opettelulla
. kurssin aikana pyritään valmistamaan oppimateriaalia, joka talletetaan CD-levyille tai verkkoon jatkokäyttöä
varten
. ohjelmina mm. Adobe Premiere 7.0 ja Dreamweaver.
Opiskelija voi osallistua kurssille, vaikka olisikin suorittanut yläkoulun multimediakurssin, sillä kurssin sisältö
pyrkii olemaan askeleen pitemmällä yläkoulun kursseja.
AT3 Tietotekniikan ajokortti
. ajokorttikurssi suoritetaan Someron kansalaisopistossa.

VIESTINTÄ- JA MEDIAKURSSI
VI1 Viestintä- ja mediakurssi
Kurssi vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön
paikallisen ja alueellisen median kanssa. Opiskelija oppii ymmärtämään median roolia sen eri tehtävissä.
Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen ja tulee
tietoiseksi omasta roolistaan vastaanottajana ja vaikuttajana.
Keskeiset sisällöt
. erilaisten mediatekstien tarkastelua eri näkökulmista
. mediakriittisyyden opiskelua
. toimittajan työhön tutustumista paikallislehden ja alueellisten lehtien kouluttajien avustuksella; yhteisiä
neuvottelu- ja opiskelupalavereja paikallislehden toimittajien kanssa. sanomalehden taittoon ja
valokuvaukseen tutustumista
. toimittajan työtä: erilaisten palstojen toimittamista ja taittamista; monipuolisesti ja huolellisesti loppuun
saatettu päättötyö paikallislehteen

TUTKIELMANTEKOKURSSI

TU1 Tutkielmantekokurssi
Itsenäinen suoritus.
Kurssin tarkoituksena on perehtyä keskeisiin Suomen ja yleisen historian lähteisiin ja lähdekritiikkiin.
Tutkielman aiheen voi valita historian ja yhteiskuntaopin piiristä. Lähteiden käyttöön, disposition
rakentamiseen, tiedon keruuseen, lähdeviitteiden merkintään, henkilöhakemistoon ja lähdeluettelon
tekemiseen käytetään tiedekorkeakoulujen vaatimusten mukaisia metodeja. Kurssin tavoitteena on tuottaa
tutkielma, joka muodollisesti ja asiasisällöllisesti täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit.

YRITTÄJYYS
YR1 Yrittäjyyskurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ja ulkoisen yrittäjyyden
käsitteet. Hän pystyy paneutumaan aktiivisesti oman lähiympäristönsä yrittäjäympäristöön sekä pystyy
muovaamaan käsityksen omasta yrittäjyydestään. Keskeiset sisällöt ovat:
-arvot ja etiikka yrittäjyyden lähtökohtina
-perehtyminen alueen yrittäjien yrittäjyystarinoihin
-oppilaitoksen ja elinkeinoelämän lähentäminen
-opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien luominen ja kehittäminen
Kurssi suoritetaan pääasiassa lukujärjestyksen ulkopuolella vierailuin Someron ja sen lähialueen yrityksiin ja
yrityskeskuksiin. Kurssilla tehdään yksittäin tai ryhmässä projektitöitä sekä raportoidaan kirjallisesti omaa
oppimista. Kurssin lopulla perehdytään busineslounaskäytäntöön lähikaupungin ravintolassa. Kurssin
lopputyö sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Kurssista on hyötyä yrittäjyyden lisäksi myös taloustiedosta
kiinnostuneille.

