YTO-TYÖPAJAT, KEVÄT 2019
YTO-työpajat toteutetaan Seinäjoella Kirkkokadun toimipisteessä (Kirkkokatu 10).
Kokoontuminen päärakennuksen ala-aulaan. Työpajoihin voit osallistua myös skype-yhteyden
avulla.
HUOM! Samalla teemalla olevat työpajat ovat saman sisältöisiä, joten ilmoittaudu vain yhteen
niistä.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakollinen 4 osp
Opinnot toteutetaan verkossa. Opintoihin sisältyy aloituskerta, joka on mahdollisuus valita kahdesta
ajankohdasta. Tällöin tutustutaan verkkoympäristöön ja annetaan ohjeistus opintojen suorittamiseksi.
Tämän lisäksi oppimista tuetaan skypen kautta annettavalla ohjauksella sekä paikan päällä toteutettavilla
tukipajoilla, joihin opiskelija osallistuu yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti.
Ohjeistus itsenäiseen opiskeluun:
Skype-ohjaus:
Tukipaja (ei skype):
Skype-ohjaus:
Tukipaja (ei skype):
Skype-ohjaus:

la 26.1. klo 8.30-11.30 ja ke 6.2. klo 15-18
ke 6.3. klo 15-16
ke 20.3. klo 16-18
ke 17.4. klo 15-16
ke 24.4. klo 15-17
ke 8.5. klo 15-16

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen 1 osp
Ruotsin työpajat on teemoitettu. Joitakin teemoja järjestetään kaksi kertaa ja ne ovat sisällöltään
samanlaisia. Ilmoittaudu vain toiseen niistä.
1.
2.
3.
4.
5.

Vuorovaikutus:
Tekstien tulkitseminen:
Kirjallinen tuottaminen:
Tiedonhankinta:
Kulttuuri ja kansainvälisyys:

ma 28.1. klo 12-15 ja la 2.2. klo 12-15
pe 8.3. klo 16-19
to 28.3. klo 12-15 ja la 6.4. klo 8.30-11.30
ke 24.4. klo 12-15 ja la 27.4. klo 8.30-11.30
pe 10.5. klo 16-19

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp
Englannin työpajat on teemoitettu. Joitakin teemoja järjestetään kaksi kertaa ja ne ovat sisällöltään
samanlaisia. Ilmoittaudu vain toiseen niistä.
1.
2.

Vuorovaikutus:
Tekstien tulkitseminen:

pe 1.2. klo 16-19
to 14.2. klo 15-18 ja la 9.3. klo 8.30-11.30

3.
4.
5.

Kirjallinen tuottaminen
Tiedonhankinta:
Kulttuuri ja kansainvälisyys:

ti 12.3. klo 12-15 ja la 6.4. klo 12-15
ti 16.4. klo 15-18 ja pe 26.4. klo 16-19
to 2.5. klo 12-15 ja la 11.5. klo 12-15

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp
Opinnot toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.
Voit opiskella itsenäisesti, jolloin osallistut vain aloitustilaisuuteen ((kaksi vaihtoehtoista ajankohtaa) ja
tarvittaessa tukipajaan.
Voit opiskella myös teemoittain lähiopetuksena järjestettävissä työpajoissa, jolloin jokaisella
tapaamiskerralla on oma teema.
Mikäli täydennät aiemmin hankittua osaamista (sovittu YTO-osaamisen tunnustamisen yhteydessä),
osallistut seuraaviin teemoihin: Laitteiden käyttö sekä Palveluiden ja sovellusten käyttö
Itsenäinen opiskelu:
Ohjeistus itsenäiseen opiskeluun:
Tukipaja:

la 26.1. klo 12-15 ja ma 28.1. klo 15-18
la 27.4. klo 12-15

Ohjattu opiskelu:
1. Laitteiden käyttö:
2. Palveluiden ja sovellusten käyttö:
3. Tietoturva ja tietosuoja:
4. Digitaaliset sisällöt ja tekijänoikeus:

ke 6.2. klo 12-15
ti 12.3. klo 15-18
pe 5.4. klo 12-15
to 2.5. klo 15-18

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen 4 osp
Matematiikan työpajat on teemoitettu ja ne muodostavat yhdessä matematiikan pakolliset opinnot.
Joitakin teemoja järjestetään kaksi kertaa ja ne ovat sisällöltään samanlaisia. Ilmoittaudu vain toiseen niistä.
Mikäli täydennät opintojasi talousmatematiikan osalta (sovittu YTO-osaamisen tunnustamisen yhteydessä),
ilmoittaudu vain Talousmatematiikan työpajaan.
1. Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset:
pe 25.1.klo 16-19
2. Looginen päättelykyky, verranto ja yhtälöt:
la 2.2. klo 8.30-11.30 ja to 14.2. klo 12-15
3. Prosenttilaskenta ja talousmatematiikka:
la 9.3. klo 12-15 ja to 28.3. klo 15-18
4. Geometria:
pe 5.4. klo 16-19
5. Tilastomatematiikka ja oman alan matemaattiset ongelmat:
ti 16.4. klo 12-15 ja la 11.5. klo 8.30-11.30
Opiskelijat, jotka täydentävät matematiikasta vain talousmatematiikan osuuden:
Talousmatematiikka
pe 1.2. klo 12-15 ja pe 26.4. klo 15-18

Seuraaviin osa-alueisiin sisältyy vain aloituskerta, jolloin annetaan ohjeistus osa-alueen opiskelemiseksi
itsenäisesti.
Taide ja luova ilmaisu, pakollinen 1 osp:

ke 20.3. klo 12-14

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen 2 osp: pe 8.3. klo 12-14
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp:

pe 25.1. klo 12-14

Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp:

ke 20.2. klo 14-16

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp:

ke 20.3. klo 16-18

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen 2 osp:

pe 8.3. klo 14-16

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp:

pe 25.1. klo 14-16

