eÄIS10 ÄIDINKIELEN ABIKURSSI

Sisältö: Abikurssilla harjoitellaan monipuolisesti äidinkielen ylioppilaskokeita varten. Teemme
sekä lukutaidon kokeeseen että kirjoitustaidon kokeeseen valmistavia tehtäviä. Kurssilla
harjaannutaan entistä paremmin analysoimaan ja tuottamaan tekstejä. Kertaamme
esimerkiksi tekstien analysointiin liittyviä tärkeitä käsitteitä, kirjoitelman rakenteen ja sisällön
suunnittelua sekä kielioppia. Kurssin vapaaehtoisena kokeena on äidinkielen preliminäärikoe
eli ylioppilaskirjoitusten harjoituskoe.

eS2S10 SUOMI TOISENA KIELENÄ -ABIKURSSI
Sisältö:

Abikurssilla

harjoitellaan

monipuolisesti

S2:n

ylioppilaskirjoituksia

varten.

Harjoittelemme kaikkia kokeen osia: luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä ja
kirjoittamista. Kertaamme myös kielioppia ja erilaisia kirjoittamisen sääntöjä. Kurssin
vapaaehtoisena

kokeena

on

S2:n

valtakunnallinen

preliminäärikoe

eli

virallinen

ylioppilaskirjoitusten harjoituskoe.

eENS09 ENGLANNIN ABIKURSSI
Sisältö: Englannin digitaaliseen ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jolla harjoitellaan yokokeen tehtävätyyppejä. Kurssilla kerrataan kielioppia ja sanastoa sekä vahvistetaan monin
tavoin

kielitaitoa

ylioppilaskoetta

varten.

Kurssilla

harjoitellaan

kuullun-

ja

luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppirakenteita, tehdään yo-kokeen tehtävätyyppejä ja
kirjoitetaan erilaisia tekstejä.

eRUBS20 SLUTSPURTEN! - KOHTI YO-KIRJOITUKSIA!
Sisältö: Kurssi on tarkoitettu lähinnä abiturienteille, jotka valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin.
Kurssilla vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja keskitytään erilaisten tekstien
käsittelyyn. Kurssilla myös harjoitellaan runsaasti kirjallista tuottamista ja kuullun
ymmärtämistä.

eMABS09 KERTAUSKURSSI YO-KIRJOITUKSIIN - Lyhyt matematiikka

Kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien asioita ja tehdään niihin liittyviä harjoitustehtäviä
ja lasketaan yo-tehtäviä. Kurssipäätöskokeena pidetään yleensä preliminäärikoe, joka toimii
harjoitteena yo-kokeeseen. Kurssilla painotetaan sähköisten tehtävien tekemistä. Kurssin
suorittaminen hyväksytysti edellyttää preliminäärikokeen suorittamista ja annettujen tehtävien
tekemistä. Suoritusmerkintä.

eMAAS15 PITKÄN MATEMATIIKAN YO-VALMENNUS
Sisältö: Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan yokirjoituksiin. Erityisesti huomiota digitaaliseen yo-kirjoitukseen valmistautumiseen.

eFYS08 FYSIIKAN KERTAUSKURSSI
Sisältö: Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan aiempien kurssien sisältöjä ja tehdään aiempien
vuosien yo-kirjoitustehtäviä. Tehtäviä tehdään ja palautetaan digitaalisesti. Kerrataan yokokeessa tarvittavia digitaalisia taitoja.

eKES06 KEMIAN KERTAUSKURSSI
Sisältö: Kerrataan kurssien 1-5 asioita yo-tehtävien pohjalta.

eBIS06 Yo-kokeisiin valmistava kertauskurssi

Ei tarjolla tänä lukuvuonna
eGES05 Yo-kokeisiin valmistava kertauskurssi.

Ei tarjolla tänä vuonna

eHIS07 HISTORIAN ABIKURSSI

Sisältö: Kurssin aikana kerrataan historian keskeisiä käsitteitä, aineistoja, vastaustapoja ja
tehtävätyyppejä. Viikkopalautuksissa tärkeässä osassa ovat esseiden tekeminen historian
pakollisista ja syventävistä kursseista. Kurssin aikana on mahdollista tehdä myös historian
preliminäärikoe.

eYHS05 YHTEISKUNTAOPIN ABIKURSSI
Sisältö:

kurssin

aikana

kerrataan

yhteiskuntaopin

keskeisiä

käsitteitä,

aineistoja,

vastaustapoja ja tehtävätyyppejä. Viikkopalautuksissa tärkeässä osassa ovat esseiden
tekeminen yhteiskuntaopin pakollisista ja syventävistä kursseista. Kurssin aikana on
mahdollista tehdä myös YH:n preliminäärikoe.

eFIS05 FILOSOFIAN ABIKURSSI

Sisältö: Kurssilla syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja kokonaisuuksia. Tavoitteena on
hankkia paremmat valmiudet filsofian ainereaalikokeen kirjoittamiseen. Kurssilla harjoitellaan
reaalikokeeseen vastaamista ja tutustutaan arviointiohjeisiin.

ePSS09 PSYKOLOGIAN ABIKURSSI

Sisältö: Kurssilla syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja kokonaisuuksia. Tavoitteena on
hankkia paremmat valmiudet psykologian ainereaalikokeen kirjoittamiseen. Kurssilla
harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista ja tutustutaan arviointiohjeisiin.

eTES04 TERVEYSTIEDON ABIKURSSI

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittua tietoja terveystiedon
kursseista 1-3. Tavoitteena on harjoitella yo-kysymyksiin vastaamista ja tutustua tehtävien
arviointikriteereihin. Kurssilla harjoitellaan sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia tietoja ja
taitoja, esimerkiksi diagrammien tekemistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi:
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

