VERKKO- JA MONIMUOTO-OPISKELU
Etäopiskelussa korostuu opiskelijoiden omien tavoitteiden, vastuun ja motivaation merkitys.
Tällainen opiskelu soveltuu erityisesti omatoimisille opiskelijoille. Opiskelumahdollisuuksia
eivät rajoita epäsäännöllinen työ tai pitkä matka.
Monimuoto- ja verkkokursseja voivat suorittaa sekä lukion tutkintotavoitteiset opiskelijat
että aineopiskelijat. Kurssien sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin lähikursseillakin. Voit
valita opinto-ohjelmaasi yhtä aikaa sekä verkko-, monimuoto- että lähikursseja.
Monimuotokurssit on aina sijoitettu johonkin määrättyyn jaksoon ja tuntipalkkiin. Kurssin
suorittamista ei voi jakaa useamman jakson ajalle, vaan kurssi opiskellaan siinä jaksossa,
jossa se kurssitarjottimessa on. Verkkokursseja on sekä jaksoon sidottuja että koko
lukuvuoden mittaisia. Verkkokursseihin voi kuulua myös lähitapaamisia tai loppukoe, joista
kerrotaan aina sähköisessä oppimisympäristössä.

OPISKELU MONIMUOTOKURSSEILLA
Monimuotokursseilla lähiopetusta on kerran viikossa; löydät päivän kurssitarjottimesta.
Kaikki monimuotokurssit on merkitty kurssitarjottimeen MO-tarkenteella (esim. HI4/MO).
Kurssilla on 5–6 lähiopetuskertaa, koontikerta ja palautetunti. Lähiopetuskertojen välillä
opiskelija tekee itsenäisesti tehtäviä tai opiskelee kurssin teoriaosuutta. Seuraava
opetuskerta perustuu aina edellisellä kerralla annettuun tehtävään.
Monimuotokurssi perustuu opiskelijoiden jatkuvaan aktiiviseen työskentelyyn ja vaatii
läsnäoloa lähiopetuskerroilla, joissa korostuu yhteisöllinen työskentely. Lähiopetuksen
välissä opiskelun tukena on Fronter tai jokin muu oppimisympäristö. Monimuotokurssia ei
voi opiskella itsenäisesti.

OPISKELU VERKKOKURSSEILLA
Helsingin aikuislukiossa on tarjolla kahdenlaisia verkkokursseja: yhden jakson aikana
opiskeltavia sekä koko lukuvuoden auki olevia. Kaikki verkkokurssit on merkitty
kurssitarjottimeen V-tarkenteella (esim. ÄI11/V). Verkkokurssin huoneen löydät Fronterista
kurssin koodilla ilmoittauduttuasi kurssille. Huoneesta löydät ohjeet kurssin suorittamiseen,
kurssin sisällön, tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät oppikirjat ja/tai muun
materiaalin. Opiskelu voi tapahtua myös jossakin muussa verkkoympäristössä, joka
ilmoitetaan Fronter-huoneessa.
Kursseihin voi kuulua verkkotyöskentelyn lisäksi lähi- tai verkkotapaamisia, mutta opiskelu
tapahtuu pääasiassa ohjatusti verkossa. Kurssin Fronter-huoneesta löydät aina tiedot kurssin
materiaaleista ja suoritusohjeista. Näihin tulee tutustua heti, kun olet ilmoittautunut
kurssille. Kaikilla verkkokursseilla ei ole lainkaan oppikirjaa eikä loppukoetta.

Koko lukuvuoden verkkokursseja voit opiskella oman aikataulusi mukaan, koska kurssit eivät
ole sidottuja mihinkään jaksoon vaan ne ovat avoinna koko lukuvuoden. Kurssin alussa teet
itsellesi aikataulun ja kurssin opiskelusuunnitelman. Kurssin opiskelua ei kuitenkaan kannata
venyttää monen jakson mittaiseksi. Jos et jonkin jakson aikana ole palauttanut yhtään
osasuoritusta, sinut poistetaan kurssilta.
Koko vuoden verkkokursseille voit ilmoittautua Wilmassa 7.4. asti ja ne löytyvät Wilman
kurssitarjottimessa omasta verkkokurssit-jaksostaan. Jos sinut poistetaan kurssilta
suoritusten puuttumisen vuoksi, voit ilmoittautua kurssille uudelleen, mikäli sillä on vielä
tilaa. Helsingin aikuislukion tutkintotavoitteiset opiskelijat ovat etusijalla myös
verkkokursseille. Jakson mittaisille verkkokursseille ilmoittaudutaan aina edellisen jakson
loppuun mennessä.
Verkkokurssin suorittamisesta annetaan arvosanat jokaisen jakson palautepäivänä.
Tehtävien palautusajat ilmoitetaan Fronterissa kursseittain. Saadaksesi kurssin suoritettua
jonkin jakson loppuun mennessä tulee sinun noudattaa kurssin palautusaikataulua. Joillakin
verkkokursseilla on myös loppukoe, johon tulee ilmoittautua kurssin ohjeistuksen
mukaisesti. Kaikki tehtävät on palautettava viimeistään 16.5. mennessä.

VERKKOKURSSIEN MUISTILISTA
•

Ilmoittaudu verkkokursseille Wilmassa viimeistään 7.4.

•

Hanki Fronter-tunnukset, jollei sinulla vielä ole niitä.

•

Mene kurssin Fronter-huoneeseen, tutustu kurssin tehtäviin ja tee ensimmäinen
vaadittava tehtävä mahdollisimman pian.

•

Lue opettajan antama palaute ennen kuin palautat seuraavan tehtävän.

•

Palauta viimeinen vaadittava tehtävä kurssin aikataulun mukaisesti. Viimeisen jakson
aikana opiskeltavien kurssien viimeinen palautuspäivä on 16.5.2019.

•

Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen kurssin loppukokeeseen 5 koulupäivää ennen
koeviikon alkua.

•

Saat kurssiarvosanan kuluvan jakson palautepäivänä. Kurssiarvosanan voit saada
kunkin jakson lopussa palautettuasi kaikki kurssitehtävät ajoissa.

•

Jos olet toisen koulun opiskelija, muista hakea todistus suoritetuista kursseista
koulun toimistosta.
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