eNorssi yhteistyönä tarjottavat kurssit 2009-2010
Koulu

Kurssin nimi ja koodi

Kurssi alkaa ja
päättyy

Kurssin kuvaus

Turku

Englanti
Writing workshop
Koulukohtainen syventävä

11.02. 2010 –
11.04. 2010

Ruotsi
RUA7

11.02. 201011.04. 2010

Maantieto
GE4

17.08.200929.09.2009

This course combines reading and writing coupling them with
the use of ICT. During the course you will write ten
assignments, which focus on honing your essay writing skills
– just in time for the final exams!
Slutspurten börjar nu! Kurs 7 fokuserar på barn och
ungdomar i hela världen. Även om det är viktigt att tänka
globalt bör man inte glömma att påverka lokalt.
Därför har vi en del texter som behandlar samhälle och
politik.
Maantieteellisen tutkimuksen menetelmät. Painetun ja
digitaalisen lähdekirjallisuuden, karttojen, tilastojen ja
diagrammien käyttö. Paikkatietojärjestelmän perusteet ja
sovellusmahdollisuudet. Oma aluetutkimus

Terveystieto
TE1
Terveystiedon perusteet
Terveystieto
TT3
Terveystiedon tutkimuskurssi

02.12.200908.02.2010

Kurssilla perehdytään terveydenhuollon perusteisiin ja
terveyskäsitteseen sekä suomalisiin kansansairauksiin.

22.11.2009
christa.hiisivuori@uta.fi

05.10.200901.12.2009

27.09.2009
christa.hiisivuori@uta.fi

Uskonto
UE1
Uskonnon luonne ja merkitys

09.02.201012.04.2010

Erityisopetus
LuE

9.4.201031.5.2010

Osaan tehtävistä vastataan oppikirjan avulla. Kurssin aikana
valitaan terveystiedon aiheinen tutkimusaihe ja toteutetaa se
käytännössä. Tutkimuksesta kirjoitetaan kokonaisvaltainen
selvitys.
Kurssilla selvitetään, millainen ilmiö uskonto on, miten sitä
voidaan tutkia ja millainen on sen suhde tieteelliseen
maailmankuvaan. Tutustutaan Raamatun keskeiseen
sisältöön, sen asemaan pyhänä kirjana ja tutkimuksen
kohteena. Käsitellään erilaisia Raamatun tulkintatapoja ja
pohditaan Raamatun vaikutusta kulttuuriin
Verkkokurssin avulla voi suorittaa kolmasosan
erityisopetuksen LuE kurssista. Muu osa kurssia suoritetaan
koulukohtaisesti sovittavalla tavalla.

Englanti

9.4.2010-31.05.2010

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erityyppisten

31.3.2010

Tampere

Viikki

Ilmoittautuminen
-ilmoittaudu suoraan opettajalle
- viimeinen ilmoittautumispäivä
merkitty
15.01.2010
petri.vuorinen@utu.fi

15.01.2010
mikaela.niemimaki@utu.fi

1.08.2009
viveca.himberg@utu.fi

26.01.2010
tuovi.paakkonen@uta.fi

31.3.2010
peter.vonbonsdorff@
helsinki.fi

Lue, puhu ja kirjoita!
Koulukohtainen syventävä kurssi
Elämänkatsomustieto
ET4
Kulttuuriperintö ja identiteetti
Joensuu

09.04-201031.05.2010

Englanti
Literature and creative writing
Koulukohtainen syventävä kurssi

07.12.2009 15.02.2010

Historia ja yhteiskuntaoppi
Lakitiedon syventävä kurssi

03.12.2009 08.2.2010

Historia ja yhteiskuntaoppi
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

09.02. 2010 12.04. 2010

Tietotekniikka
Peli- ja animaatio-ohjelmointia Javalla

09.02.201012.04.2010

Jyväskylä
Normaalilyseo
Oulu

Terveystieto
TE4
Kertauskurssi

12.08. –
18.09.2009

Oulu

Terveystieto
TE2

02.10.200920.11.2009

kirjoitelmien kirjoittamista sekä käydään verkkokeskustelua
ajankohtaisten netti- ja lehtiartikkeleiden pohjalta.
Kulttuuriperintö ja identiteetti –kurssilla tutkimme,
kirjoitamme, keskustelemme ja arvioimme erilaisia
arvostuksia, elämäntapoja sekä kulttuuriperintöjä erikseen
sovittavan materiaalin pohjalta.
Kurssilla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen
lukemalla, analysoimalla ja kirjoittamalla erilaisia fiktiivisiä
tekstejä, kuten novelleja ja runoja. Kurssin aikana luetaan
yksi omavalintainen romaani, josta kirjoitetaan lopuksi essee.
Kurssilla on tavoitteena syventää lakitiedon tietämystä ennen
ainereaalikoetta. Tavoitteena on hioa case -vastaustekniikkaa
ja oikeudellista ajattelua. Ensisijaisesti kurssille voivat
ilmoittautua kolmannen vuosiluokan opiskelijat, jotka ovat jo
suorittaneet lakitiedon syventävän kurssin

merja.auvinen@
helsinki.fi
31.03.2010
eveliina.telkki@helsinki.fi

Kurssi on tarkoitettu kaikille lukio-opiskelijoille. Kurssilla
perehdytään Eurooppa-aatteen kehittymiseen, tutustutaan
Euroopan unionin toimintaan, talouteen sekä keskeisimpiin
politiikkaohjelmiin. Kurssille voivat osallistua ne lukion
opiskelijat, jotka ovat suorittaneet yhteiskuntatiedon kurssin.
Kurssilla tehdään Java-appletteja. Sisältönä grafiikka, liike,
muuttujat, toisto, ehtorakenteet, animaatio sekä
näppäinohjelmointi. Mahdollisuus tutustua myös olioohjelmointiin. Kurssilla tehdään harjoitustyönä peli.
Kurssin tavoitteena on kerrata lukion terveystiedon
oppisisällöt ja oppia vastaamaan erityyppisiin terveystiedon
ainereaalin kysymyksiin. Kurssimateriaalina käytetään
soveltuvin osin kaikkia julkaistuja lukion terveystiedon
oppikirjoja: Dynamo (Tammi), Kunnon kirja (WSOY), Ote
(Otava) ja Virtaa (Atena). Pääasiallisena lähteenä käytetään
sitä kirjasarjaa, jonka mukaan on aiemmin opiskeltu.
Työtapana on opiskelijakeskeinen verkko-opiskelu Peda.net
alustalla. Tämä soveltava kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.

22.01.2010
jaakko.vaisanen@jnor.joensuu.fi

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren
arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen

21.09.2009
terhi.yloniemi@oulu.fi

20.11.2009
leena.semi@
jnor.joensuu.fi
20.11.2009
jaakko.vaisanen@jnor.joensuu.fi

22.01.2010
anja.kareinen@jnor.joensuu.fi

13.05.2009
jouni.koponen@norssi.jyu.fi

Nuoret, terveys ja arkielämä
(valtakunnallinen syventävä kurssi)

Normaalilyseo

osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan
terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi
perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä,
psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan
terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.
Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua kuvataiteen
ilmiöihin tutustumalla - taide synnyttää taidetta periaatteella.
Taiteellinen työskentelyprosessi on kurssilla siis sekä tavoite
että menetelmä. Kurssin suoritukseen et tarvitse oppikirjaa,
mutta suorittamiseen tarvitset avoimen mielen. Kurssilla
keskustellaan myös toisten kurssilaisten töistä ja ajatuksista
verkon välityksellä

Kuvataide
KU4
Taiteen kuvista omiin kuviin

02.10.200913.11.2009

Elintarvikehygienia
KO3

02.12.200903.02.2010

Kurssin aikana pyritään nuorten terveystietoisuuden
parantamiseen ravitsemuksen keinoin ja edistämään
elintarvikehygienian osaamista. Opiskelijoiden tietoisuus
lisääntyy elintarvikealan toiminnasta ja alan yrityksistä.
Kurssin pohjalta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
Elintarviketurvallisuusviraston, Eviran, virallinen
hygieniaosaamistodistus eli ”hygieniapassi”.

20.11.2009
riikka.kiiveri-raappana@oulu.fi

Filosofia
FI1
Johdatus filosofiseen ajatteluun

15.10.2009 15.12.2009

Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian
maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään
länsimaiseen filosofiseen traditioon, jonka myötä lukiolainen
saa aineksia laaja-alaisen yleissivistyksen muodostamiselle ja
käsitteellisiä valmiuksia eritellä omia teoreettisia ja elämään
liittyviä kysymyksiään. Kurssin käytyään opiskelija kykenee
tunnistamaan filosofisia ongelmia eri elämäntilanteissa.
Kurssilla hahmotetaan filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia
ratkaisuja, filosofisten kysymysten sisältöä ja luonnetta,
kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja sekä erilaisia
käsityksiä hyvästä, oikeasta ja oikeudenmukaisuudesta sekä
filosofian historian että nykysuuntausten näkökulmista.
Saksan kurssit 1-10 voi suorittaa nonstop-periaatteella.

08.10.2009
pekka.lempiainen@helsinki.fi

Saksa
Kurssit 1-10
SAB31 (Kurz und gut)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi1/

21.09.2009
markku.lang@oulu.fi

kurssit voi suorittaa joustavasti,
aloitus million vain
ksuonsyr ät mappi.helsinki.fi

SAB32 (Kurz und gut)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi2/
SAB21, SAB33 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi3/
SAB21, SAB33 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi1/

SAB22, SAB34 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi4/

SAB23, SAB35
SAB22, SAB34 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi2/

SAB23, SAB35 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi5/
SAB23, SAB35 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi3/

SAB24, SAB36 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi6/
SAB24, SAB36 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi4/

SAB25, SAB37 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi7/
SAB25, SAB37 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi5/

SAB26, SAB38 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi8/
SAB26, SAB38 (Panorama Deutsch)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/SUO/PD/Kurssi6/

SAB27, SAB39 (Neue Adresse)

http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi9/
SAB28, SAB310 (Neue Adresse)
http://www.norssi.helsinki.fi/Home/Suo/Kurssi10/

