LUKIOTIEDOTE 1/2016-2017
I-JAKSON AIKANA:
Koulukuvaukset ovat 23.8.24.8.2016.
CERN-opintoryhmä osallistuu
lukioseminaariin Jyväskylän
yliopistolla 26.8.2016. (Tämän
projektin toiminnasta kerrotaan myös lukioillassa 8.9.)
Abi-info pidetään 31.8.2016
kaikille syksyn yo-kirjoituksiin
osallistuville.

UUSI LUKUVUOSI 2016-2017ALKOI HYVISSÄ MERKEISSÄ
Lukuvuoden 2016-2017 varsinainen opetustyö alkoi hieman yli viikko sitten. Vieremän
lukion ja toki myös Kirkonkylän koulun lukuvuosi alkoi monessakin mielessä "uuden
edessä".
Aloitin työni uutena Vieremän lukion rehtorina 1.8.2016. Edeltäjäni Marko Nevalainen
siirtyi kuuden vuoden jälkeen Urjalaan. Minulle tämä työ Vieremän lukion rehtorina on
luonnollista jatkoa edellisestä työstäni. Olen toiminut aikaisemmin Harjavallan lukion
rehtorina ja viime lukuvuonna myös ko. kaupungin Keskustan yläkoulun rehtorina ja
täten perehtynyt hyvin lukion johtamiseen. En ole kuitenkaan kotoisin Satakunnasta lapsuuteni ja nuoruuteni vietin Iisalmessa. Näin ollen paluu takaisin Ylä-Savon tuttuihin
maisemiin
ja
kulttuuripiiriin
on
ollut
erityisen
miellyttävää.

Lukioilta järjestetään 8.9.2016.
Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa lukiolaisten huoltajille,
mutta illan ohjelman vuoksi
mukaan voivat tulla kaikki
uusista sähköisistä ylioppilaskirjoituksista kiinnostuneet.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina 12.9.2016
kuuntelukokeilla.
Jakso 1 päättyy 14.10.2016.

Sama "Uuden edessä"-tilanne oli edessä myös Vieremän lukion opiskelijoilla. Nyt
alkanut lukuvuosi on erittäin merkityksellinen ylioppilaskirjoituksensa aloittaville
abiturienteille. Syksyn ja kevään koepäivät ennakoivat hyvin vahvasti sitä, mikä heidän
koulutuksellinen tulevaisuutensa on. Sama koskee myös lukionsa aloittavia uusia
opiskelijoita. Oppivelvollisuuden suorittaminen ja siirtyminen toisen asteen vaativiin
lukio-opintoihin on varmastikin ollut monella heistä mielessä jo viime kesän aikana...
Koulukeskuksen saneeraus tuo myös eteen tutun rakennuksen, mutta täysin uusittuna.
Olen todella suurella tyytyväisyydellä seurannut Vieremän kunnan merkittävää
panostusta koulutukseen, opetukseen ja ennen kaikkea nuorten elämään. Kyse ei ole
ollut pelkästään rakennustyöstä, vaan enemmänkin tämän paikkakunnan tietoisesta
päätöksestä vaikuttaa oman paikkakunnan hyvinvointiin. Koulukeskuksen
henkilökunnan
ja
oppilaiden
on
hyvä
palata
takaisin
kouluun!
Haluan vielä lopuksi toivottaa kaikille oikein hyvää syksyä ja menestystä opinnoissa!
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LUKUVUOSI ALKOI 12.8.2016

CERN-SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ

Uusi lukuvuosi alkoi koulukeskuksen kaikissa kouluissa perjantaina 12.8.2016. Tätä ennen opettajat
olivat toki olleet valmistelutyössä keskiviikosta saakka. Lukiolaisten ensimmäisen päivän ohjelmassa oli
aluksi kaikille yhteinen rehtorin pitämä info ja sen
jälkeen ryhmäohjausta ruokailuun saakka. Iltapäivä
sujui puolestaan erilaisten ryhmäytymistehtävien
parissa. Ohjelmassa oli mm. sekä opettajien että
oppilaskunnan pitämiä toimintapisteitä.

Vieremän lukion FY11-kurssilaiset osallistuvat 26.8.
Jyväskylän yliopistossa järjestettävään CERNlukioseminaariin. Ohjelmaan kuuluu hiukkasfysiikan
luentoja sekä perehdytystä CERNin (Euroopan
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Sveitsissä)toimintaan.
Vieremän
lukio
on
hyväksytty
tiedeleirihankkeeseen, johon liittyy keskeisesti
vierailu
tutkimuskeskukseen.
Vieremän
lukio
muodostaa yhdessä Kiuruveden ja Sonkajärven
lukion kanssa
yhteisen tiedeleiriin liittyvän
alueverkoston.

TERVETULOA LUKIOILTAAN 8.9.2016!

KANSAINVÄLISIÄ VIERAITA

Suomalainen lukiokoulutus elää parhaillaan
muutoksien aikaa. Uusien opetussuunnitelmien
käyttöönotto alkoi 1.8.2016, uusi sähköinen ylioppilaskoe muuttaa lukio-opetuksen muotoja jne.
Nämä uudistukset tulevat tutuiksi parhaiten
torstaina 8.9.2016 järjestettävässä lukioillassa, jossa
lukion henkilö- ja oppilaskunta esittelee sekä näitä
muutoksia että tietenkin uudistettuja koulutiloja.
Tarkempi aikataulu ja ohjelma julkistetaan koulun
kotisivuilla ja wilmassa.

Elokuussa lukioon on tutustumassa myös saksalainen
Larissa Dausien, joka on kotoisin Pliezhausenista.
Hän opiskelee I-jakson aikana lukiokursseilla eri vuosiluokkien kanssa. Ohessa on Larissan tervehdys
kaikille lukion opiskelijoille ja henkilökunnalle:
"My name is Larissa Dausien and I am a 16-year-old
student from southern Germany. My hobbies are
doing rhythmic gymnastics and ballet. This year, I
decided to spend my summer holidays different
than other students. I wanted to explore a different
country, get to know a school abroad and improve
my english. Now I am happy to have the chance to
visit a school in a country whose school system is
known as one of the best in the world - Finland!
Although I am only attending school here for three
weeks, I am sure that this exchange is a valuable
experience that I will never forget."
Vierailu päättyy 5.9.2016. Vieremän lukio toivottaa
Larissan sydämellisesti tervetulleeksi lukioon!

LUKUVUODEN 2016-2017 PAINOTUS
Vieremän lukion vahva osaaminen teknologiateollisuuden kanssa tehtävässä yhteistyössä jatkuu.
Uudessa
työsuunnitelmassa
on
valittu
erityistavoitteeksi aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys
ja työelämän aihekokonaisuus. Tämä näkyy
edelleen kurssitarjottimessa olevina teknologiapainotteisina kursseina ja yhteistyönä paikallisten
yritysten kanssa.
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