
Kesäopinnot Märskyssä 2020



Kesäopintojen aikataulu

• Alustava ilmoittautuminen päättyy 8.5.2020
• Opettajat tiedottavat kursseista viimeistään viikolla 19

• Opettajat ilmoittavat aikataulut ja opintojen vaatimukset esimerkiksi Wilman
kautta tiedotteella tai pikaviestillä tai etäkokouksessa

• Tehtävät tulevat tiedoksi viimeistään viikolla 21
• Porttitehtävät ennen juhannusta

• Varmistaa, että olet tekemässä kesäopintoja

• Tehtävät palautetaan opettajalle viimeistään 7.8.
• Kesäopinnot on saatava loppuun 1. jakson loppuun mennessä



Miten opinnot tehdään?

• opettaja lähettää kurssin suoritusohjeet esim. Wilma-viestillä opiskelijoille
• kursseilla on por tehtävä, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa 
• kurssit perustuvat oppimispolkuihin, joista valitaan sovi u määrä 
• kurssin suorittamisessa on mahdollista priorisoida esimerkiksi:

• arvosanaan 5-7 oikeuttavat tehtävät tai arvosanaan 8-9 ja 10
• arvosanaan 5- 8 rii ävät tehtävät, mu a arvosanaan 9-10 vaaditaan suullinen

arviointikeskustelu

• loppuarviointi voidaan tehdä keskusteluna (tapaamisena tai verkon yli
esim. Teams)

• verkkokurssista ei voi saada arvosanaan 4 eli tulkitaan hylätyksi kurssiksi



Kurssitarjotin näyttää tältä eli nämä kurssit tarjolla:



Opettajat

• biologia: Arttu Ahola
• englanti: Nina Marsti
• historia ja yhteiskuntaoppi: Laura Nyyssönen ja Vesa Vihervä
• kemia: Tuula Sorjonen
• matematiikka: Piia Vikberg
• psykologia, filosofia: Minna Streng
• ruotsi: Lasse Palmu
• äidinkieli: Auroora Vihervalli
• uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia: Erika Nenonen
• maantiede: Susanna Soranta
• terveystieto: Anna-Maria Lehtonen

• Opettajiin voi tulla vielä muutoksia.



Perusasioita kesäopinnoista

• Kesäopintoihin pitää sitoutua
• Jos aloitat, tee ne loppuun
• Kesällä tehdyt opinnot keventävät talven opintoja
• Erilainen tapa opiskella ja myös arviointitavat voivat olla tavallisesta

poikkeavia



Sotkamon opiskelijat

• opiskelija kirjataan Märskyyn opiskelijaksi (muu opiskelija)
• opiskelija saa Märskyn tunnukset Wilmaan, Classroomiin ja O365,

jossa tehtävät ovat
• opiskelija ilmoittautuu Wilman kautta ja opettajat lähettää ohjeet
• jos kurssilla on priorisointimahdollisuus, opiskelija ilmoittaa oman

tavoitteensa opettajalle
• jos opiskelija tekee kokeen, koetilaisuus järjestetään Sotkamossa

sovitusti (koepäivä voi poiketa Märskyn 1. jaksosta)
• Märskyn opettajat toteuttavat kurssit ja toimittavat arvosanat

kootusti Sotkamoon


