Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukioopinnot toisiinsa. Tarkoituksena on keventää taakkaa. Järjestelmällä saadaan nuorelle mahdollisuus jatkaa opiskelua ja harjoittelua kotoa käsin. Ylivieskan lukioakatemiassa ei tarvitse tinkiä lukio-opinnoista kuten erikoislukiossa.
Aamuharjoitukset/opetus ovat lukioakatemiapalkissa tiistai– ja torstaiaamuisin, jolloin lukioalaisella on tilaisuus valintojen kärsimättä osallistua
harjoituksiin. Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio järjestää myös tiloja harjoitteluun. Muut akatemiat
sovitellaan lukujärjestykseen sopiviin aikoihin.
Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Yhteensä kolmen
vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta
(2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10 kurssia. Tavallisesti kurssimäärä on 5
kurssia.
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JÄÄKIEKKOAKATEMIA
Jääkiekkoakatemian harjoitukset pidetään tiistai
– ja torstaiaamuisin Ylivieskan uudessa jäähallissa. Valmentajana on toiminut Harri Huhtakangas.
Hän on luokanopettajana Katajan koululla ja on
kokenut pelaaja ja valmentaja. Harjoitteluun sisältyy monipuoliset lajiharjoitteet kaukalossa ja
sen ulkopuolella. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaisia lajitaitoja.

JALKAPALLOAKATEMIA
Jalkapalloakatemia on toiminut lukiossamme
noin 10 vuotta. Valmentajana toimii Jari Ristiluoma (NuVk ja A-valmentaja). Harjoitukset
pidetään tiistai– ja torstaiaamuisin. Toiminta
on urheilullisin perustein tapahtuvaa, kilpaurheiluun tähtäävää yksilökeskeistä harjoittelua.
Harjoitussisältöinä ovat jalkapallon lajitaidot
ja taktiikka. Henkilökohtainen varustepaketti.
Jalkapallon ylimmillä sarjatasoilla on lukuisia
akatemian harjoitukset läpikäyneitä mies– ja
naispelaajia.

SALIBANDYAKATEMIA
Tytöille ja pojille on
omat harjoitusryhmät. Keskiviikko- ja
maanantai iltapäivisin harjoitellaan
monipuolisesti tätä
nopeaa peliä tähtäimenä turnaukset ja pelit. Tavoitteena on kehittää jokaisen opiskelijan lajitaitoa ja

UINTIAKATEMIA
PESÄPALLOAKATEMIA
Pesäpallo harjoituksia ovat ohjanneet Jani
Moilanen ja Pyry Haapakoski. Heillä on ykkös/superpesistausta. Jani Moilanen on Kuula–Pesiksen omia kasvatteja. Harjoitukset
ovat kaksi kertaa viikossa tiistai– ja torstaiaamuisin. Harjoitellaan pesäpallon yksilötaitoja ja lajiharjoitteita.

Syksyllä 2019 alkoi uintiakatemia yhteistyössä
Vieskan Uimareiden kanssa. Valmentajina Sami
Hämäläinen ja Jani Ojakippola.

TELINEVOIMISTELUAKATEMIA
Telinevoimisteluakatemian lajinomaiset harjoitukset starttaavat syksyllä 2017 täydellä
voimalla. Lajitausta on välttämätön. Valmentaja toimii lukioin palkkaama päävalmentaja.
Tavoitteena on saada harjoituksissa vierailemaan korkeimman tason telinevoimistelun
valmentajia. Järjestetään myös harjoitteluleirejä. Harjoitukset tiistai– ja torstaiaamuisin telinevoimistelun omalla salilla Voikkarilla. Yhteistyössä Ylivieskan Kuulan kanssa.

TANSSIAKATEMIA
Tanssiakatemia on harjoitellut kerran viikossa.
Tavoitteena on kehittyä ryhmänä ja tanssijana
tanssitaiteen osaajana. Tanssiakatemiassa
opetellaan eri tanssityylien perusteita ja valmistellaan esityksiä erilaisiin tapahtumiin koululla ja koulun ulkopuolella. Aiempi tanssitausta ei ole välttämätön.

VIDEOAKATEMIA
Videoakatemian ohjaajana toimii pitkän linjan
ammattilainen Veli Lesell. Tavoitteena on oppia
käytännön taitoja, joilla kehityt videotaitajaksi.
Actio-kamera, tubetus, videoblogi, lyhyet videopätkät kuin myös oikea elokuva ovat videoakatemian aiheita. Pyritään käyttämään keveitä ohjelmia ja halpoja kameroita lopputuloksen laadusta tinkimättä.

TEATTERIAKATEMIA
Teatteriakatemia on virinnyt uudelleen lukiossamme. Ohjaajana toimii Sanna Finnilä.
Tavoitteena on luoda aito teatteriryhmä toteuttamaan sopivan esityksen.
Akatemian ohjaajaksi saamme ammattilaisen
ja kokeneen teatteriammattilaisen. Ryhmään
ovat kaikki lukiolaiset tervetulleita, ei vaadita
aikaisempaa kokemusta, vaan tarvittaessa
ohjaus lähtee liikkeelle ilmaisutaidon perusteista ja etenee vaativimpiin tasoihin ja taitoihin asti.

RATSASTUSAKATEMIA
Treenit ovat torstaisin klo 8.30-9.15(9.30).
Valmentajana on toiminut liikunnanohjaaja ,
ratsastuksen ammattivalmentaja Anniina Talus. Jokaisen ratsastajan kanssa
selvitetään henkilökohtaiset tavoitteet
ja niiden pohjalta
rakennetaan koko
vuoden suunnitelma. Näin pyritään

PELI-AKATEMIA
Syksyllä 2018 alkaa lukion ja Centrian tutkimus ja
kehitys toiminnan hankkeena peliakatemia ti-ja toaamuisin Valmistaa opiskelijaa pelin ohjelmoinnin
ensiaskeleista kohti peliteollisuuden työpaikkoja.
Opetusta ja käytännön pelin tekoa. Lisäksi on perusteilla robottiakatemia yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa.

ILMAILUAKATEMIA
Lennonopettajan johdolla aloitetaan opinnot
yksityislentäjän lupakirjaa (LAPL/kevyt lentolupa) varten, joka saavutetaan kahden vuoden
opintojen aikana. Ilmailuakatemiassa on teoriaopetusta, kokeita ja lentokoulutusta. Lentoharjoittelua varten käytetään Kalajokilaakson
ilmailukerhon lentokonetta. Opinnot ohjaavat
ilmailualan ammatteihin. Kustannukset lentoharjoittelusta ovat tuhansia euroja, mutta teoriaopetus on lukiossa ilmaista. Opettajana toimii lennonopettaja, tarkastuslentäjä Esa Salminen. Lupakirjaan lääkärintarkastus.

MUSIIKKIOPISTON OPINNOT
HIIHTO– ja JUOKSU
Sekä yleisurheilun että hiihdon kestävyys
harjoituksia vetää Olympiamitalisti Maija
Järvelä. Yhteistyössä ollaan Ylivieskan Kuulan kanssa: Harjoitukset sovelletaan yksilöllisesti valmennettavan harhoitusohjelmaan
sopi-

Lukion aikana suoritetut musiikkiopiston
opinnot luetaan hyväksi sellaisenaan . Hyväksiluku on mahdollista myös orkestereista
tai bänditoiminasta.

MUU KILPAURHEILUN
VALMENTAUTUMINEN
=lukioakatemiapassi
mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit opettajan kanssa lajin ja
valmennuksen sopivuuden akatemiaan ja keräät suunnitelluista harjoituksista merkinnät
akatemiapassiin.

LUKIODIPLOMIT
Lukioakatemia antaa erinomaiset valmiudet suorittaa lukiodiplomi, joka antaa lisäpisteitä ja yleistä ansiota haettaessa tiettyihin jatkopintoihin. Diplomeita on suoritettu lukiosamme kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Lukioakatemia mahdollistaa diplomin
suorittamisen myös käsityössä, mediassa ja tanssissa sekä teatterissa. Diplomin suorittaminen on oma kurssi, jossa ohjataan diplomin tekoa. Diplomien vaatimukset asettaa
opetushallitus. Tavallisesti diplomiin tarvitaan erityisosaamisen näytöt,
tutkielman tai esityksen tai taideteoksen teko sekä portfolio .

