Perustietoa opiskelusta Riveriaan hakeutuvalle
Oma

// Riveriassa koulutuksensa aloittava nuori opiskelee aluksi oman ryhmänsä mukana.
opintopolku
// Hänet ottaa vastaan omavalmentaja, jonka kanssa laaditaan jokaiselle opiskelijalle
HOKS. Siinä käydään läpi opiskelutaitoja ja suunnitellaan tulevia opintoja.
// Opiskelijalle rakentuu opintovuosien aikana yksilöllinen polku opinnoissa.
// Opiskelu on tutkintotavoitteista ja hakuvaiheessa on hyvä tutustua oman alansa tutkinnon osien vaatimuksiin.
// Oma motivaatio ja sitoutuminen HOKSin mukaan opiskeluun on keskeistä opinnoissa mukana pysymiseksi.
// Opiskelu Riveriassa vaatii omatoimisuutta. Opiskelija liikkuu kampusalueella eri rakennuksiin itsenäisesti ja
huolehtii itse myös mm. aikatauluista, Wilman käytöstä (lukujärjestykset ja viestit), opiskelijaravintolassa
ruokailusta sekä koulumatkoista.

Lähiopetusta lukujärjestyksen mukaan

Oppimista työpaikoilla

Riverian opetus toteutuu opetusryhmissä, joissa yleensä
on noin 20 opiskelijaa. Opiskelijalla näkyy Wilmassa lukujärjestys, josta hän katsoo luokan ja rakennuksen, jossa
opetusta järjestetään. Lukujärjestykset ja koulupäivien
pituudet voivat vaihdella viikoittain. Ensimmäisenä opiskeluvuotena oppitunnit ovat klo 8–16 välillä, toisena vuotena
osa opetuksesta voi olla iltaopetuksena klo 14–20.

Työpaikoilla opiskellaan yleensä 4–8 viikon pituisina jaksoina.
Opiskelijat etsivät opiskeluun soveltuvat työpaikat itsenäisesti,
mutta opettaja voi tarvittaessa auttaa opiskelijaa. Työpaikalla
tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija työskentelee yhteisesti
sovittujen työaikojen ja tutkinnon osaan liittyvien tavoitteiden
mukaan. Opiskelija osoittaa jakson päättyessä osaamisensa ja
ammattitaitonsa näytössä.

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti opettajan ohjaamana lähiopetuksena, mutta osa opinnon sisällöstä voidaan
opiskella itsenäisesti verkossa. Pääosa tehtävien palautuksesta tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä, mutta
tietokonetyöskentelyyn saa tukea.

Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä y-opinnoista ja
omaan ammattiin liittyvistä ammattiopinnoista

Osa opiskelusta on itsenäistä verkko-opiskelua
Tietokoneen käytössä tarvittavien taitojen varmistamiseksi
opiskelijat tekevät Toiminta digitaalisessa ympäristössä
-kurssin ensimmäisinä opintoinaan. Kurssialusta löytyy
verkosta, ja opiskelija etenee siinä itsenäisesti. Opiskelijalla itsellään on suuri vastuu pyytää apua opintoihin.
Opintojen aikana tukea saa niin ammatillisiin kuin yhteisiin
opintoihinkin. Ryhmäkohtaisia ohjaajia ei ole nimetty, vaan
tukea antavat opettajat, erityisopettajat ja ammatilliset
ohjaajat.

Hakuneuvonta
p. 013 244 3000 (arkisin klo 9-14)
hakuneuvonta@riveria.fi

Y-opinnot tarkoittavat mm. äidinkieltä, matematiikkaa, kielten
ja yhteiskunnallisten aineiden opiskelua. Ne suoritetaan omissa
jaksoissaan eri aineenopettajien johdolla tai verkko-opintoina.
Y-opinnoissa opiskelijaryhmässä voi olla usean eri alan opiskelijoita.

Lisätietoja opintojen tuesta antavat
erityisopettajat eri aloilla.
Yhteystiedot osoitteessa riveria.fi/erityisopetus

