
 

     Päivitetty 25.8.2020 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUOPINTOJEN MALLIOPINTOPOLKU VERKKOKURSSITOTEUTUKSILLA 

 

- Tässä aikataulusuunnitelmassa suositaan verkkokursseja. Verkkokurssit sopivat opiskelijoille, jotka työskentelevät mielellään ryhmissä ja opettajan 
tukemana. 

- Tämä on vain yksi malliesimerkki, miten opintojaksoissa voi edetä. Voit suunnitella oman tarkemman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää 
opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Kaikkien jaksojen aikataulut ja kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta https://opinto-
opas.jyu.fi/2020/fi/moduuli/eriavoinjyu/. 

- Opintojaksoista ERIP103 ja ERIP105 on tarjolla suoritustapana myös oppimistehtäviä, joita voit suorittaa ympäri vuoden. Oppimistehtävän voit tehdä 

milloin vain ilmoittauduttuasi, opintojakson ollessa käynnissä. Jaksot ERIP101, ERIP103 ja ERIP104 voit korvata verkko- tai lähitentti-suoritustavalla. Aloita 

oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa. 

- Ilmoittautuminen jaksoille tehdään opinto-oppaan kautta.  

 

*Kevään jaksojen aikataulu tarkentuu syksyn aikana. Muutokset kevätlukukauden opintojen aikatauluissa ovat mahdollisia.  

Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

            

ERIP102 

Oppimistehtävän suoritusoikeus 17.8. – 13.12.2020 

Ilmoittautumisaika 17.8. – 30.9.2020 

Tehtävän viimeinen palautuspäivä 15.11.2021 

 

ERIP101 

Verkkokurssin suoritusoikeus 1.8. – 30.11.2020 

Ilmoittautumisaika 1.8. – 6.9.2020 

Aktiivinen työskentely 7.9. – 30.10.2020 

 

*ERIP103 

Verkkokurssin suoritusoikeus helmikuu– kesäkuu 

Ilmoittautumisaika helmikuu – maaliskuu 

Aktiivinen työskentely maaliskuu – toukokuu 

 

*ERIP105 

Verkkotentin suoritusoikeus huhtikuu – elokuu 

Ilmoittautumisaika huhtikuu - toukokuu  

Tenttipäivät kesäkuussa ja elokuussa 

 

ERIP104 

Oppimistehtävän suoritusoikeus 1.12.2020 – 15.5.2021 

Ilmoittautumisaika 1.12.2020 – 14.1.2021 

Tehtävän viimeinen palautuspäivä 31.3.2021 

 

https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/moduuli/kasavoinjyu/
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/moduuli/kasavoinjyu/


 

     Päivitetty 25.8.2020 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOJEN MALLIOPINTOPOLKU ITSENÄISESTI TEHTÄVILLÄ KURSSEILLA 

 

- Tässä aikataulusuunnitelmassa suositaan itsenäisesti suoritettavia jaksoja. Oppimistehtävät sopivat opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa opinnot oman 
aikataulunsa mukaisesti.  

- Tämä on vain yksi malliesimerkki, miten opintojaksoissa voi edetä. Opintojaksoja voit suorittaa itsellesi sopivassa järjestyksessä. Suunnittele oman 
tarkempi opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Halutessasi voit suorittaa koko 
opintokokonaisuuden nopeammalla aikataululla, kuin kuvassa on esitetty.  

- Kaikkien tarjolla olevien opintojaksojen aikataulut ja kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/moduuli/eriavoinjyu/. 

- Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään opinto-oppaan kautta.  Aloita oppimistehtävien tekeminen ja tenttimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että 

oppimiselle jää hyvin aikaa. 

 

 

*Kevään jaksojen aikataulu tarkentuu syksyn aikana. Muutokset kevätlukukauden opintojen aikatauluissa ovat mahdollisia. 

 

  

Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

            

*ERIP105 

Oppimistehtävän suoritusoikeus  

touko – syyskuu 

Ilmoittautumisaika touko – kesäkuu 

 

 

ERIP101 

Verkkotentin suoritusoikeus 4.8. – 19.11.2020 

Ilmoittautumisaika 4.8. – 10.9.2020 

Tenttipäivät 17.9.2020 ja 19.11.2020 

 

 ERIP102 

Oppimistehtävän suoritusoikeus 17.8. – 13.12.2020 

Ilmoittautumisaika 17.8. – 30.9.2020 

Tehtävän viimeinen palautuspäivä 15.11.2021 

 

 
ERIP104 

Oppimistehtävän suoritusoikeus 1.12.2020 – 15.5.2021 

Ilmoittautumisaika 1.12.2020 – 14.1.2021 

Tehtävän viimeinen palautuspäivä 31.3.2021 

 

ERIP103 

Oppimistehtävän suoritusoikeus 1.12. – 30.6.2021 

Ilmoittautumisaika 1.12. – 14.1.2021 

Tehtävän viimeinen palautuspäivä 30.4.2020 

 

https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/moduuli/kasavoinjyu/

