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Filosofia on uteliaisuutta 
maailmaa ja elämää kohtaan

”Tutkimaton elämä ei ole 

elämisen arvoista.”

- Sokrates –

Uteliaisuus on oppimisen lähtökohta



Filosofia on…
• …anarkiaa, rokkia, punkkia

• ….seikkailu, löytöretki

• …mielen avaamista uusille näkökulmille

• …naiiviutta ja lapsenmielisyyttä

• …uskallusta, rohkeutta

• …itsenäisyyttä, autonomiaa



Filosofian 
opintojaksot

FI1: Johdatus 
filosofiseen 
ajatteluun

FI2: Etiikka

FI3: 
Yhteiskuntafilosofia

FI4: Totuus

Lyseon omat 
opintojaksot

FI5: Filosofian 
kertaus

FI6: Mediafilosofia



”Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet 
maailmaa, mutta tehtävänä on sen 

muuttaminen”

-Marx-



Uskonto



Uskonnon opintojaksoja 
Lyseossa 2021-

• Ue1 Uskonto ilmiönä –juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin jäljillä

• Ue2 Maailmanlaajuinen kristinusko 

• Ue3 Maailmanuskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

• Ue4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa

• Ue5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

• Ue6 Uskonto, tiede ja media

• Ue7 Uskonnon kertaus



Uskonnon opiskelu Lyseossa

• Meillä käy aika paljon uskontoon liittyviä vierailijoita ja etävierailujen myötä yhä laajemmalta 

alueelta.

• Käymme vuosittain tutustumassa teologiseen tiedekuntaan ja olemme mukana luennoilla.

• Pyrimme käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja rohkaisemme opiskelijoita luoviin 

tuotoksiin.

• Uskonto ja taide -teemaa olemme syventäneet 3 D-tulostuksen avulla.

• Uskonnon opiskelun myötä tietoa eri uskonnoista ja uskonnottomuudesta kertyy paljon.

• Uskonnon opiskelu auttaa ymmärtämään maailmaa.

• Uskonnon yo-kokeesta saa aika kivasti pisteitä monelle jatko-opinto alalle.



Psykologia



Psykologia on…

• …oman itsensä ja muiden ymmärtämistä.

• …ihmismielen tutkimusta.

• …näkökulmia, teorioita ja keskusteluja.

• …hyödyllistä omassa elämässä ja 

yhteiskunnassa.



Psykologian opintojaksot
1. K

Pakolliset opinnot

• Toimiva ja oppiva ihminen (PS1)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

• Kehittyvä ihminen (PS2)

• Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

• Tunteet ja mielenterveys (PS4)

• Yksilöllinen ja yhteisöllinen 

ihminen (PS5)

Lukion omat opintojaksot

• Sosiaalipsykologia (PS06)

• Psykologian kertaus (PS07)

• Psykologinen tutkimus (PS08)

• Parempi mieli (PS09)

• Psykologiaa työelämässä (PS10)
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Psykologian opiskelu Lyseossa…

• …keskutellaan tunteista, hyvinvoinnista, ihmissuhteista, mielenterveydestä, oppimisesta, aivoista.

• …tavataan asiantuntijavieraita mm. psykologian ammattilaisia, psykologian tutkijoita ja mielenterveyden

kokemusasiantuntijoita.

• ...tehdään yhteistyö LAB-ammattikorkeakoulun ja jonkin verran yliopistojen psykologian laitosten kanssa.

• ...kurssitöissä kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen.

• ...meillä on laaja opintojaksotarjotin psykologiassa.

• ...valinnaisella psykologian opintojaksolla tehdään tutkimus itseä kiinnostavasta aiheesta.

• ...psykologian yo-kirjoittaminen tuo pisteitä monelle alalle jatko-opinnoissa.


