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Kansainvälisyys: opi uusi kieli ja 
lähde matkoille maailmalle

Tieteen juhlaa: työkursseja 
korkeakouluissa ja tiedeprojekteja 
ulkomailla

Kädentaitoja ja taidetta: suorita 
lukiodiplomi taito- ja taideaineissa

Koe liikunnan iloa leirikursseilla ja 
kokeilemalla uusia lajeja

Äidinkielen taitajaksi median, 
puheviestinnän ja ilmaisutaidon 
kursseilla

Tutustu tärkeisiin 
kulttuurikohteisiin lähialueilla ja 
pääkaupunkiseudulla

Muuta saamasi yleissivistys 
rahaksi ja perusta oma yritys
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”Pieni mutta ajan hermolla. Asialliset ja hyvät opiskelumahdollisuudet. Otetaan 
huomioon oppilaiden erityislahjakkuudet sekä autetaan kaikin tavoin opiskelijoita
opinnoissaan eteenpäin.”
Nousiaisten lukion abi
 

YKSILÖLLINEN
Nousiaisten lukio on viihtyisä ja hyvätasoinen lukio, jossa myös yksilölliset 
tarpeesi otetaan huomioon. Monipuolinen ja laaja kurssitarjonta takaa kattavan 
yleissivistyksen. Henkilökohtainen ohjaus on tehokasta niin opiskeluarjessa kuin
ylioppilaskokeisiin valmennettaessa. Sinua opastetaan kädestä pitäen sähköis-
ten työvälineiden käytössä! Tullessasi opiskelemaan Nousiaisten lukioon sinulle 
laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma, jota voidaan 
tietenkin tarpeen mukaan muuttaa. Kurssitarjotin muotoutuu opiskelijoiden 
valintojen pohjalta, mikä mahdollistaa monipuoliset ainevalinnat.
 
JOUSTAVA
Koulupäivä alkaa 8.50 ja päättyy 14.55. Kuljetukset lähikuntiin toimivat yhteis-
työssä lähikoulujen kanssa, joten koulumatkat eivät pidennä työpäivääsi koh-
tuuttomasti. Kunnat ja KELA tukevat matkakustannuksissa.

NYKYAIKAINEN
Nousiaisten lukiolla on käytössään hyvät, nykyaikaisiksi saneeratut opiskelutilat, 
joihin kuuluu myös uusi, digitaalinen kielistudio. Kaikki luokat on varustettu 
uusimmalla opetusteknologialla, ja koko koulun kattaa langaton verkko, mikä 
mahdollistaa myös omien kannettavien ja langattomien laitteiden käytön niin 
oppi- kuin välitunneillakin.

KANSAINVÄLINEN
Nousiaisten lukion monipuoliseen kielivalikoimaan kuuluvat englannin ja 
ruotsin lisäksi espanja, saksa, ranska ja venäjä. Kielitaitoa pääset käytännössä 
hyödyntämään opintomatkoilla, joita järjestetään Espanjaan, Ranskaan, Saksaan, 
Venäjälle ja Ruotsiin. Kielissä voit osallistua suullisen kielitaidon päättökokeeseen 
A-englannissa, A-saksassa sekä A- ja B-ruotsissa. Äidinkielessä on mahdollista 
suorittaa puheviestinnän päättökoe.

KORKEATASOINEN
Fysiikan tiedeprojektimme tarjoavat opiskelijoillemme ainutkertaisia mahdolli-
suuksia tutustua huippuosaamiseen maailmalla. Opiskelijamme osallistuvat 
tiedeleireille Cernissä Sveitsissä sekä Euroopan avaruusjärjestön ESAn tutkimus- 
ja kehityskeskuksessa Hollannissa. Osa kemian ja biologian laboratoriokurssista 
suoritetaan Turun yliopistolla, ammattikorkeakoulussa ja eri yrityksissä. Turun 
yliopistolla suoritettava fysiikan työkurssi luetaan hyväksi myös alan jatko-
opinnoissa.

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN
Kannustamme opiskelijoita yrittäjyyteen. Yrittäjäkurssilaisia ohjataan perusta-
maan oikeita, tuottoa tavoittelevia yrityksiä, jotka toimivat vuoden ajan NY-
yrityksinä. Taito- ja taideaineissa voit suorittaa lukiodiplomit kuvataiteessa,
musiikissa, liikunnassa ja kotitaloudessa.


