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Yleistä verkko-opiskelusta

> Opinnot ja niiden ohjeet on laadittu mahdollisimman selkeiksi.

> Suurin osa opiskelijoista pääsee alkuun ja tekee opinnot 
itsenäisesti.

> Kaikkiin opintoihin pääsee esteettömästi.

> Opinnot saa tehdä omaan aikatauluun, vaikka kerralla 
valmiiksi.

> Riveriassa kaikilla opiskelijoilla on oikeus valita halutessaan 
verkko-opinto!
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Verkko-opintojen aloitus

> Opintoihin tulisi aina siirtyä https://eriveria.fi/opinnot sivulta.

> Sieltä siirrytään opintoa klikkaamalla Moodleen opiskelemaan.

> Moodlessa on selkeä ohjaus alkuun. ’Aloita opinto tästä’-
ohjeet pitää lukea/ katsoa, muuten ei pääse eteenpäin! 

> Opinnon alussa olevat Wilma-ohjeet koskevat vain Riverian
opiskelijoita. Heidän täytyy valita opinto myös Wilman 
Tarjottimelta.

> Asiakasoppilaitoksen opiskelijat (ei Riveria) eivät pysty 
yhdistämään oman koulun Office365-tiliä Moodleemme.

https://eriveria.fi/opinnot
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Verkko-opiskelu

> Opinnoissa olevissa oppitunneissa opiskellaan ja tehdään 
harjoitustehtäviä. ’Oppitunnit’ täytyy lukea ja tehdä tehtävät 
loppuun, että sitä seuraava ’Tehtävä’ /Tehtävät aukeavat. 

> Automaattitehtävät ohjelma tarkastaa heti, Edistymisen 
seurannassa nämä muuttuvat heti vihreiksi, mikäli tehtävästä on 
saatu hyväksymisrajan ylittävät pisteet.

> Automaattitehtäviä saa tehdä monta kertaa.

> Verkko-opettajat tarkastavat sanalliset tehtävät, ja joskus siihen 
menee viikko tai enemmänkin, jos on ruuhkaa.

> Ohjaa opiskelijaa lukemaan opettajan palautteet tehtävästä!
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Verkko-opintojen lopetus

> Opiskelijan pitäisi osata klikata opinto valmiiksi ’Lopeta opinto 
tästä’ kyselystä.

> Jos valmistuminen on kuukauden sisällä, voi valita kiireellisen 
arvioinnin. Opettaja arvioi nämä muita nopeammin.

> Opiskelijan tulee seurata opettajan palautteita tehtävissä, 
sekä sähköpostiaan / Wilmaa (Riveria). Opettaja voi lähettää 
viestejä opintoon liittyen.

> Arvosana tulee näkyviin sekä Moodleen, että Wilmaan.

> Moodlessa arvioitu opinto suljetaan n. 1 vko arvioinnin 
jälkeen.
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1. eRiveria järjestää monipuolista tukea

2. Oppilaitoksessa tarvitaan myös

paikallista tukea

eRiveria ja oppilaitos
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1. Opiskelijoiden tuki

2. Ohjaajien tuki

3. Oppilaitosten tuki

eRiverian järjestämä tuki
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eRiverian tuki opiskelijoille

> Chat arkisin klo 9-16. 

• Verkko-opettaja ratkoo helpoimmat kysymykset ja ohjaa oikealle
opettajalle tarvittaessa.

• Myös ohjaajat voivat ottaa yhteyttä chattiin.

> Jos opiskelija ei ymmärrä tai osaa jotain opinnossa, opettajaan
kannattaa ottaa heti yhteyttä. Olemme sitä varten! 

• Wilma (Riverialaiset), sähköposti, Moodle-viesti, puhelin, ym.

• Vastaamme yleensä nopeasti.

> Opettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan tarvittaessa. Opiskelijan
tulee seurata viestejä.
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eRiverian tuki ohjaajille

> Ota yhteyttä, kun on tarvetta. Yhteystiedot sivuilla, opinnoissa.
• Puhelin, sähköposti, Wilma (Riverialaiset), ym. 

• Myös ohjaajat voivat ottaa yhteyttä chattiin.

> eRiveria tarjoaa koulutusta ja tukea lähiohjaajille tarpeen 
mukaan. 

> Kierrämme mm. opojen kokouksissa.

> Tukipalveluista vastaavat 
• Hannele Hartikainen  

• Juha Miettinen. 

• Asiakasoppilaitosten tuki Anu Lehtimäki
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eRiverian tuki oppilaitoksille

> Oppilaitoksille tehdään oma ryhmä Teamsiin. Sinne kootaan 
kaikki tärkeä tieto yhteistyön ja verkko-opiskelun 
mahdollistamiseksi.

> Kuuntelemme asiakasoppilaitosten tarpeita, ja pyrimme 
vastaamaan niihin, jos pystymme.

> eRiveria tarjoaa monipuolisia raportteja, joista selviää 
oppilaitoksen opiskelijoiden tilanne.
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Oppilaitoksen oma ohjaus

> Oppilaitoksessa tarvitaan ns. Lähiohjaaja. Hän on tärkeä
yhteyshenkilö eRiveriaan päin. Yleensä sopii opolle. Isossa
oppilaitoksessa näitä voi olla useita.

> Opintojen valinnassa auttavat opot ja ryhmänvalmentajat.

> Opiskelun tueksi olisi hyvä järjestää paikallista verkko-
opiskelun pajatoimintaa. Tästä lisää seuraavassa diassa.
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Oppilaitoksen pajatoiminta

> Paja on paikka, jonne tullaan opiskelemaan itsenäisesti. Siellä
on tietokoneita, ja tukea saa ohjaajalta tarvittaessa. 

> Verkko-opiskelun pajan voi yhdistää olemassa oleviin pajoihin? 
Onko ns. Rästipajaa, tai onko erityisopettajalla omaa pajaa?

> Paja voi olla esim. Viikottaista (esim. 2h /vko), tai jopa
päivittäistä.

> Pajaa voi pitää ammatillinen ohjaaja, yhteisten aineiden
opettaja (hyvä valinta) tai erityisopettaja. Näiden yhdistelmä?

> Erityisesti nuorten kohdalla pajat kannattaa laittaa
lukujärjestykseen ja velvoittaa käymään. 
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Erityisoppijat ja heikko kielitaito

> Opiskelijan on hyvä kääntyä erityisopettajan puoleen, jos hän
kokee, ettei selviä verkko-opettajan antaman etätuen varassa.

> eRiveria ei voi järjestää erityisoppijoiden opetusta erikseen.

> Kielellisten valmiuksien tulee olla hyvät, että verkko-opiskelua 
voi tehdä. Esim. maahanmuuttajalla voi olla kielellisesti 
vaikeaa opiskella itsenäisesti verkossa. Ohjaaja auttaa 
tilanteen arvioinnissa, onko opiskelijalla riittävä kielitaito?

> Opinnoissamme on S2 (suomi toisena kielenä) -opinnot.
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Opiskelijan ohjaus

> Monesti ohjaus koskee opinnossa toimimista tai muuta ns. 
teknistä asiaa. Opintojen toimintaan perehtynyt henkilö pystyy 
näitä myös paikallisesti tekemään.

> Kun ohjaus koskee opittavaa aihetta, opiskelijaa voi auttaa 
oivaltamaan, mistä oppitunnissa tai tehtävässä on kyse. 

> Yhteisten aineiden opettaja on pätevä sisällölliseen ohjaukseen.

> Oikeiden vastausten kertominen ei ole ohjausta.
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Opiskelijan ohjaus tehtävissä

> Oppituntien harjoitustehtävissä voi antaa tukea ja ohjausta 
enemmän. Niissä harjoitellaan opeteltavia asioita.

> Tehtävät, joista tulee pisteitä, pitäisi tehdä yksin. Nämä näkyvät 
opinnossa erikseen ’Tehtävä’-nimisinä.

> Jos opiskelija saa tehtävien teossa vastausten laatua korottavaa 
ohjausta, tulee tuesta ja sen luonteesta informoida kyseistä 
verkko-opettajaa. Tuki huomioidaan opinnon kokonais-
arvioinnissa.
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www.eriveria.fi

Ota yhteyttä!

http://eriveria.fi/ota-yhteytta/

