Musiikki
Pakolliset kurssit
1. Musiikki ja minä (MU1)
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä.
Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla.

2. Moniääninen Suomi (MU2)
Kurssi on vaihtoehtoinen kurssin KU2 kanssa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa
kulttuurista identiteettiään.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
3. Ovet auki musiikille (MU3)
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)
Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin
käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä
muutaman rajatun näytteen avulla.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit
5. Kuorokurssi (MU5)
Lauletaan moniäänistä ja monipuolista nuorisokuoromusiikkia kansanmusiikista poppiin.
Esiinnytään koulun tilaisuuksissa ja taitojen puitteissa myös koulun ulkopuolella.

6. Pannukurssi (MU6)
Soitetaan steelpaneja. Kurssin tavoitteena on oppia soittamaan steelpaneilla monipuolista
musiikkia sekä esiintyä sekä koulun tilaisuuksissa että koulun ulkopuolella.

Kuvataide
Pakolliset kurssit
1. Kuvat ja kulttuurit (KU1)
2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Kurssi on vaihtoehtoinen kurssin MU2 kanssa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
3. Osallisena mediassa (KU3)
4. Taiteen monet maailmat (KU4)

Koulukohtaiset soveltavat kurssit
5.Nykytaiteen työpaja (KU5)
Työpajassa seurataan, ihmetellään ja arvioidaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja kokeillaan
nykytaiteen keinoja omassa kuvallisessa työskentelyssä. Kurssiin sisältyy näyttelyvierailu.
6. Piirustus ja maalaus(KU6)
Piirustus ja maalaus -kurssilla perehdytään monipuolisesti erilaisiin piirustus- ja
maalaustekniikoihin ja edetään näin piirustustaitoa kehittävistä harjoituksista kohti omaa
taiteellista ilmaisua.
7. Valokuvailmaisu (KU7)
Valokuvailmaisun kurssilla työskennellään sekä historiallisesti pimiössä (neulanreikäkameroilla
kuvaus, filmikameroilla kuvaus, filmien kehitys ja vedostus) että nykyaikaisemmin digikuvaten ja
kuvankäsittelen.
8. Kuvataiteen lopputyökurssi (KU8)
Lopputyökurssilla syvennytään pitkäjänteisesti johonkin itse valittuun kuvataiteen osa-alueeseen
ja toteutetaan siihen liittyvä teos.

Kotitalous
Soveltavat kurssit
1. Ruoka ja etiketti maailmalla (KO1)
2. Opiskelijan ateriat (KO)2
3. Ruoanvalmistuksen kemiaa (KO3)
Kurssilla valmistetaan ateriakokonaisuuksia, joiden ohella etsitään vastauksia mielenkiintoisiin
kysymyksiin kuten "miksi perunaa ei voi syödä kypsentämättä?", "miksi maito kuohuu
kuumennettaessa?" ja "miksi kala kypsyy nopeammin kuin liha?".

Käsityö
Soveltavat kurssit
Tekninen työ 1 (TN1)
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa toimivan ja esteettisen tuotteen (esim. huonekalun tai
laitteen) valitsemistaan materiaaleista.

Tekninen työ 2 (TN2)
Jatkoa kurssille TN1.

Tekstiilityön projektikurssi (TS1)
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa valitsemansa työn siihen soveltuvin tekniikoin.

