EUROOPPA-LINJAN OPETUSSUUNNITELMA

1. Lukio-opinnot
a) Kaikille Eurooppa-linjan opiskelijoille yhteiset opinnot:






ÄI7 Puheviestintä
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
YH8 Vaikuttamisen peruskurssi
OP2E Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta
YH14 Projektikurssi
YH14-kurssi ei ole valittavissa kurssitarjottimelta vaan sen suoritus koostuu koko Eurooppa-linjan
opintojen aikana tapahtuvista tapaamisista sekä rahankeruusta.

b) Omavalintaiset Eurooppa-linjan kurssit:
Seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista on valittava 1 kokonaisuus, josta on suoritettava vähintään 5
kurssia. Lisäksi on valittava vähintään 4 muuta kurssia, joista kaikki tai osa ovat muista
suuntautumisvaihtoehdoista. Omavalintaisia kursseja opiskellaan siis yhteensä vähintään 9.

TALOUS:








ENA14 Basic Business English
MAA15/MAB7 Talousmatematiikka
MAA16/MAB10 Tilastot päättelyn välineenä
YH 6 Kansainvälinen talous
YH11 Makrotalous
YH7 Yrittäjyys
GE3 Riskien maailma

AKTIIVINEN KANSALAISUUS:








ÄI14 Asiakirjatekstin kirjoittaminen

YH3 Kansalaisen lakitieto
YH9 Suomen naapurina
YH12 Ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja

PS6 Sosiaalipsykologia
ENA13 Active English tai ENA8 Speak your way to success
suullisen kielitaidon kurssi: ruotsi/ranska/espanja/venäjä

MONIKULTTUURISUUS:









UE 4 Uskontojen maailmat
HI6 Kulttuurien kohtaaminen
HI7 Maailmantilanne nyt
PS9 Psykologian tutkimuskurssi
YH9 Suomen naapurina
YH13 Global me
GE6 Kaupunkimaantieteen perusteet tai GE4 Aluetutkimus

c) Kieliopinnot

Englannin lisäksi yhden vieraan kielen opinnoista kursseja tulee suorittaa seuraavasti: toinen Akieli 6 kurssia, B2-kieli 6 kurssia tai B3-kieli 8 kurssia.

2. Yliopisto-opinnot
Eurooppa-linjan opiskelija osallistuu varsinaisten yliopisto-opiskelijoiden perusopintojen opetukseen ja
suorittaa vähintään viiden (5) opintopisteen opinnot. Laajemmatkin opintokokonaisuudet ovat mahdollisia.
Opinnot luetaan lukiossa hyväksi kurssisuorituksina. Kurssit eivät yleensä korvaa lukiokursseja, vaan ne
luetaan hyväksi lukion oppimäärään. Opiskelija voi lukea kurssisuoritukset hyväkseen ainakin mennessään
opiskelemaan Tampereen yliopistoon.

Kesällä suoritettavat opinnot
Yhteistyössä kesäyliopiston kanssa pyritään tarjoamaan Eurooppa-linjan opintoihin soveltuvia kursseja.
Lisäksi opiskelija voi osallistua kesälukion kursseille.

3. Opintomatkat
Ensimmäisen vuoden opiskelijat keskittyvät Suomen paikallishallinnon ja alueellisten erojen
ymmärtämiseen. Kurssi YH9:n ohjelmaan kuuluu asiantuntijavierailuja ja opintokäyntejä. Toisena vuonna
tehdään opintomatka Suomen lähialueelle. Kolmantena vuotena tehtävään Brysselin-matkaan voivat
osallistua vain ne opiskelijat, joiden opinnot Eurooppa-linjalla ovat lähes valmiit. Matkan tarkoituksena on
tutustua Euroopan unionin hallintoon. Ulkomaanmatkojen kustannuksia kattaakseen opiskelijat tekevät
joitakin yhteisiä varainkeruuprojekteja.

4. Työharjoittelu
Eurooppa-linjan opiskelijat tutustuvat työelämään toisena tai kolmantena opiskeluvuotenaan. Vähintään
viikon pituinen työharjoittelu suoritetaan koulun loma-aikana opiskelijan itse hankkimassa
harjoittelupaikassa. Harjoittelun voi suorittaa esimerkiksi valtion- tai kaupunginhallinnossa, Pirkanmaan
liitossa, käräjäoikeudessa, jossakin kansalaisjärjestössä tai vaikkapa sanomalehdessä. Eurooppa-linjan
koordinaattorin kanssa kannattaa keskustella muistakin mahdollisista vaihtoehdoista.

