Ohjeistus - Päivälukioiden opiskelijat
Kotkan aikuislukion verkko-kursseille ilmoittautuminen


Avaa aikuislukion verkkosivut: www.kotkanaikuislukio.fi



Kirjaudu Peda.nettiin (katso tarvittaessa ohje aikuislukion kotisivuilta)



Jos suoritat kuluvan lukuvuoden aikana ensimmäistä kertaa aikuislukion
kursseja, sinun täytyy ensin täyttää aikuislukion etusivulta löytyvä lomake:
Päivälukion opiskelijoiden ilmoittautuminen aikuislukion kursseille.

HUOM! Tämä lomake täytetään lukuvuoden aikana vain yhden kerran.


Verkkokurssin suorittaminen


Kurssin opettaja ottaa sähköpostitse yhteyttä kurssille
ilmoittautuneeseen opiskelijaan aikuislukion jakson alussa. Opettaja
lähettää viestinsä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka opiskelija on
ilmoittautumislomakkeessa ilmoittanut. Opettajan viesti sisältää ohjeet
kurssin suorittamiseen ja avaimen kurssin Peda.net-sivulle (polku
verkkokurssien peda.net-sivuille: www.kotkanaikuislukio.fi → kirjaudu
peda.nettiin → opiskelijalle → verkkokurssit → valitse aine → valitse kurssi
→ syötä opettajan lähettämä salasana). Jos opiskelija ei jostain syystä saa
jakson ensimmäiseen päivään mennessä opettajalta viestiä, tulee hänen
pikimmiten ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.



Opiskelijan tulee suorittaa verkkokurssi opettajan laatiman ohjeistuksen ja
aikataulun mukaisesti. Ongelmatilanteissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä
opettajaan.



Verkkokurssin kokeeseen täytyy ilmoittautua kurssin sivulta löytyvän
ohjeistuksen mukaisesti. Kokeet suoritetaan aikuislukion koeviikolla
osoitteessa Kotkankatu 13.



Opiskelijan tulee ilmoittaa oikeudestaan erityisjärjestelyihin viimeistään
kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.



Jos kurssin suorittaminen keskeytyy, opiskelija on velvollinen ilmoittamaan
asiasta omalle opinto-ohjaajalleen.

Jos olet jo suorittanut kuluvan lukuvuoden aikana aikuislukion kursseja (tai
em. lomakkeen täyttämisen jälkeen), ilmoittaudu verkkokursseille
o

Polku: www.kotkanaikuislukio.fi → kirjaudu peda.nettiin →
opiskelijalle → verkkokurssit → ilmoittautumislomake
verkkokursseille → valitse jakso → valitse aine → täytä linkistä
avautuva lomake → tallenna

Huomioitavaa



Jos aiot suorittaa samassa jaksossa verkkokursseja eri aineryhmistä, tulee
sinun täyttää useampia ilmoittautumislomakkeita.



Verkkokursseille täytyy ehdottomasti ilmoittautua aikuislukion
verkkosivuilta löytyviin päivämääriin mennessä. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on aina viikko ennen aikuislukion jakson alkamista.



Opiskelijan on ilmoittauduttava verkkokurssille omilla peda.nettunnuksillaan.



Aikuislukion verkkokurssin voi aloittaa kerran lukuvuoden aikana.



Kurssi pitää suorittaa yhden jakson aikana. Verkkokurssin voi suorittaa
missä tahansa aikuislukion jaksossa. Aikuislukion jaksojen aikataulu eroaa
päivälukioiden jaksotuksesta.



Kursseilla käytetään aikuislukiossa käytössä olevia oppikirjoja.
Oppikirjalista löytyy aikuislukion verkkosivuilta.



Historian osalta aikuislukion ja päivälukion kursseissa on vastaavuuseroja.
Vastaavuudet löytyvät mm. aikuislukion verkkokurssitarjottimesta, joka
löytyy esimerkiksi aikuislukion verkkosivuilta (polku: etusivu -opiskelijalle kurssitarjonta - verkkokurssit).



Suosittelemme, että opiskelijat ohjeistetaan ilmoittamaan omille opintoohjaajilleen aikuislukiossa suoritettujen kurssien valmistumisesta.
Opiskelija siis ilmoittaa opinto-ohjaajalleen, että kurssi on suoritettu ja
opinto-ohjaaja tekee hyväksiluvun.

