Hakeutuminen

HOKS:in
laatiminen

Osaamisen
tunnistaminen

Osaamisen
osoittaminen

Opintojen
päättäminen
Tehty

1.
Opiskelijaksi Hakeutuminen
- Hakeutuminen (yhteishaku/jatkuvahaku)
- Varmistan että minut on hyväksytty opiskelijaksi

Linkit ja tiedostot:

2.

Aloitusvaihe; HOKSaus

Studenta
Oppimisymp.

- Studentan haltuunotto; selvitän itselleni seuraavat asiat: työjärjestys,
opintoihin ilmoittautuminen, omien opintojen seuraaminen, arvioinnit ja
suoritukset (opintopuu)
- Digitaaliset oppimisympäristöt, Opiskelen: Itslearnig, Workseed,
Office 365

Eperusteet.fi

- Tutkinnon perusteet; luen ja tutustun niihin mistä koulutus koostuu

Studenta

- HOKSaus: mietin valmiiksi oman aikaisemman osaamisen ja
koulutuksen (kerää mielellään dokumentit valmiiksi) -> osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen (ammattiaineet ja YTO-aineet),
Perehdyn opintojen tukipalveluihin ja opintososiaalisiin etuuksiin

Vantaa.fi

- Urasuunnittelu; mietin mitä tulevaisuudessa haluan opiskella tai
millaista työtä haluan tehdä (urasuunnittelu)
- Tuon opiskelutietolomakkeen oppilaitokseen, jos tulen peruskoulusta

Opettaja lähettää linkit

- ARVO-palaute aloittaneelle; muistan vastata palautteeseen

Osaan.fi

- Seulat; osallistun alkukartoituksiin (mm. luki, matematiikka, Osaan.fi)

Studenta

Opiskelijan tehtävät opintojen
alussa LISTA
Kuva HOKSin vaiheet, oppijalähtöisyys ja yksilölliseen
opintopolkuun liittyvät osaajat
Variassa

Linkit ja tiedostot:

3.
Osaamisen hankkiminen; lähiopetus, etäopetus, työelämässä
oppiminen (koulutus- ja oppisopimus)

Työelämässä oppimisen muistilista
opiskelijalle
Studenta

- HOKS-keskustelut: varaan ajan opettajan kanssa HOKS-keskusteluun
ja seuraan itse opintojen etenemistä (OPA-välineet)

Keskustelu, OPA

- Varmistan että saan riittävästi ymmärrettävää palautetta opettajaltani
osaamisen kehittymisestä
Studentassa;

Studenta

- Osallistun HOKS-keskusteluun (4 x vuodessa)

Studenta

- Osallistun ohjauskeskusteluihin tarvittaessa

Studenta

- perehdyn erilaisiin osaamisen hankkimistapoihin

Linkit ja tiedostot:

4.
Osaamisen osoittaminen: Näyttö ja sen suunnitelmallisuus
- Ennen näyttöä; teen ja kirjaan näyttösuunnitelman
- Osallistun arvioinnin palautekeskusteluun näytön jälkeen opettajani
kanssa sekä teen itsearvioinnin Studentaan
- Ymmärrän näytön arviointiperusteet (arviointi: 1-5 tai kesken ja
täydennän sitä)
- Tarkistan arvioinnit Studentassa

Studenta
Studenta
Eperusteet
Studenta

Linkit ja tiedostot:

5.

Opintojen päättäminen ja valmistuminen;

Opettaja lähettää linkin

- Tarkistan opintojeni ja arvioinnin ajantasaisuuden hyvissä ajoin ennen
valmistumistani Studentassa (myös YTO-aineiden osalta). Selvitän
vastuuopettajan tai yhteisten aineiden opettajan kanssa mahdolliset
epäselvyydet.
- ARVO-palaute valmistuneelle; muistan vastata ARVO-palautteeseen

Opettaja antaa todistuksen

- Saan todistuksen

Studenta

