LUVA - lukioon valmistava koulutus
LUVA -koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena
on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat
valmiudet lukioon siirtymistä varten, joten se soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen
vahvistamista lukio-opintoja varten.
Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutus
sisältää erityisesti suomen kielen opintoja sekä kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja
taitoja. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai
suorittaa lukion kursseja.
Voit hakea LUVA:lle jos,
• sinulla on peruskoulun päättötodistus Suomesta tai vastaavat tiedot ja taidot ulkomailta
• haluat opiskella suomeksi, mutta äidinkielesi on jokin muu ja tarvitset vahvistusta lukioopintojen edellyttämissä tiedoissa ja taidoissa
• tavoitteesi on lukio sekä ylioppilastutkinto ja jatko-opinnot yliopistossa tai
ammattikorkeakoulussa kiinnostavat sinua
• haluat korottaa peruskoulun arvosanoja
• haluat vahvistaa opiskelutaitojasi.
Oppiaine ja aineryhmä
Äidinkieli ja kirjallisuus (S2-oppimäärä)
Muut kielet
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
Opinto-ohjaus
Valinnaiset opinnot (lukio/peruskoulu)
Yhteensä

Kurssimäärä
10
3
2
2
2
6
25

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma lukuvuoden alussa. Opiskelija
saa opiskella lukiokursseja heti lukuvuoden alkaessa yhdessä muiden Leppävaaran lukiolaisten
kanssa.
LUVA -vuoden aikana opiskelija saa opintotukea ja samat opiskelija-alennukset kuin lukiolainen.
LUVA -koulutus alkaa 9.8.2018. Koulutus noudattaa lukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja. Koulutus
on kokopäiväistä.
Hae koulutukseen 22.5.-24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi.
9.4.2018 klo 13.00-14.30. LUVA-linjan tutustumistilaisuus kaikille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille
Leppävaaran lukiolla. (Veräjäpellonkatu 10.)
Lisätietoja:
Rehtori
Ismo-Olav Kjäldman p. 050-5699337
Opinto-ohjaaja Heidi Hyyryläinen
p. 046-8773707

HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET
Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen
lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on
suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla ja jolla katsotaan olevan
riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.
Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen
opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukioopintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.
1. Hae koulutukseen hakuaikana 22.5.–24.7.2018. Sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi
2. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun heinäkuussa. Haastattelussa arvioidaan
hakijan opiskelutaitoja ja kykyä seurata suomen kielistä opetusta. Lisäksi arvioimme opiskelijan
motivaatiota opiskelun suhteen.
3. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset
hakijoille aikaisintaan 3.8.2018. Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta
koulutuksen järjestäjälle viimeistään 17.8.2018.
HUOM. Mikäli opiskelija ei ole ehtinyt varsinaiseen hakuun mukaan, hän voi kysyä opiskelupaikkaa
myöhemmin olemalla suoraan yhteydessä rehtoriin.

