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Mikä on etälukio?

Sotungin etälukio toimii Sotungin lukion aikuislinjana Itä-Vantaalla. Etälukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa aikuisten lukio-opetussuunnitelman mukaisia opintoja verkkokursseina aina
lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon saakka. Etälukiossa voi opiskella myös yksittäisiä lukion kursseja täydentäen siten muun lukion tai ammatillisen oppilaitoksen opintoja.

Kenelle etälukio sopii?

Etälukio vaatii opiskelijalta itsenäistä otetta ja vastuunottoa opintojen etenemisestä. Etäopiskelu on lähiopetusta vaativampaa. Lisäksi opiskelijan ajankäyttöä on suunniteltava tarkoin.
Opiskelija tekee opintoja samaan aikaan päätoimisessa oppilaitoksessa, käy mahdollisesti
töissä ja harrastaa aktiivisesti, joten nämä on huomioitava kurssien kokonaismäärissä.

Maksaako se?

Sotungin etälukiossa opiskelu on maksutonta kaikille, jotka
• opiskelevat muussa vantaalaisessa lukiossa, aikuislukiossa tai Variassa.
• suorittavat etälukiossa ylioppilastutkinnon, aikuislukion päättötodistuksen tai molemmat

Mitä etälukiossa voi opiskella?

Etälukio tarjoaa lähes kaikki lukion pakolliset ja syventävät kurssit, jotka on jaoteltu lukuvuoden viidelle jaksolle. Etälukiossa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän eli 44-48 kurssia.
Tarjontaan voi tutustua kotisivuilla (www.etalukio.fi) ja opinto-oppaan avulla.

Miten etälukion opiskelijaksi pääsee?

Lukiolaisen/varialaisen täytyy keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa etälukion kurssien sovittamisesta omaan tutkintoonsa ja opinto-ohjaaja esittelee etälukion käytänteet. Etälukioon
ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa www.etalukio.fi → ILMOITTAUDU → ETÄLUKIOON.
Sähköisen ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa noin kahden arkipäivän kuluessa sähköpostitse yksityiskohtaisempia ohjeita opintojen aloittamisesta. Vantaalaisen lukion opiskelija &
Varian opiskelija saa etälukion opintosihteeriltä erillisen Wilman kirjautumistunnuksen, jolla
etälukion kurssitarjotin löytyy Wilmassa. Kurssivalinnoissa kannattaa huomata, että kursseissa
on aikuislukion opetussuunnitelman kurssikoodit.

Miten kurssit valitaan?

Lukiolainen ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa ja opinto-ohjaaja ilmoittaa opiskelijan
kurssivalinnat etälukion opintosihteerille ennen jakson alkamista. Tätä ennen opiskelijalla tulee
olla etälukion Wilman tunnukset. Etälukiossa kurssit ilmoitetaan aina yhdelle jaksolle kerrallaan ennen jakson alkamista. Kursseilla on rajoitettu osallistujamäärä, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.

Miten etälukiossa opiskellaan?

Etälukiossa oppimisympäristönä toimii itslearning. Kirjautuminen itslearningiin käy omalla
koulukohtaisella kirjautumistunnuksella (Vantaan opetusverkon käyttäjätunnus).
Kun uusi jakso käynnistyy, etäopettaja avaa opiskelijalle tämän valitseman kurssin
itslearningissä. Kurssin suorittamisen voi aloittaa jakson käynnistyttyä. On tärkeää tehdä
tehtävät kurssin ohjeissa ilmoitetun aikataulun mukaan. Kurssin ensimmäisen tehtävän ajallaan palauttamatta jättäminen tulkitaan kurssin keskeytykseksi.
Kurssin ohjeisiin on tutustuttava huolella, jotta kurssin sisältö, etenemisaikataulu ja arviointikriteerit ovat selvillä. Etäkurssin opettaja on opiskelijan tukena koko kurssin ajan ja häneen
voi olla yhteydessä opiskeluun liittyvissä asioissa.
Kurssikokeet suoritetaan Sotungin lukiolla koeviikolla. Koeviikkojen aikataulu jaksoittain löytyy
kotisivuilta ja opinto-oppaan kalenterista. Kokeisiin ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella
etälukion nettisivujen kautta.
Etälukion Wilmaa tulee seurata säännöllisesti, sillä sitä kautta opiskelija saa paljon tietoa opettajilta ja opintosihteeriltä.

Miten kurssisuoritukset siirtyvät oman lukion kursseiksi?

Kun kurssi on suoritettu etälukiossa, etäopettaja laittaa siitä arvosanan Wilmaan noin kahden
viikon kuluttua jakson päättymisestä. Sen jälkeen etälukion opintosihteeri lähettää hyväksytyistä suorituksista tiedon opiskelijan oman pääkoulun kansliaan (lukiot) tai opinto-ohjaajalle
(Varia). Etälukiossa suoritetun kurssin hyväksilukeminen osaksi opiskelijan tutkintoa käsitellään
pääkoulussa. Jos arvosana viipyy, ottakaa yhteys etälukion opintosihteeriin tai etäkurssin opettajaan.
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