
     Päivitetty 10.6.2022 

AIKUISKASVATUKSEN 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. 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.  

- Opintojaksoja voit suorittaa itsellesi sopivassa järjestyksessä, suosittelemme kuitenkin aloittamaan jaksosta AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki. 
Opintokokonaisuuden päättäväksi jaksoksi suositellaan AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) tai AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op).  

- Jaksoille AIKP1011-AIKP1015 on myös tarjolla suoritustavaksi verkkotentti. Kaikkien tarjolla olevien opintojaksojen aikataulut ja kuvaukset löytyvät opinto-
oppaasta https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/aikavoinjyu/. 

- Ilmoittautuminen jaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja tenttimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että 
oppimiselle jää hyvin aikaa. 
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     Päivitetty 10.6.2022 

AIKUISKASVATUKSEN PERUSOPINTOJEN MALLIOPINTOPOLKU ITSENÄISESTI TEHTÄVILLÄ KURSSEILLA 
 

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

- Tämä on vain yksi malliesimerkki, miten opintojaksoissa voi edetä. 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.  

- Opintojaksoja voit suorittaa itsellesi sopivassa järjestyksessä, suosittelemme kuitenkin aloittamaan jaksosta AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki. 
Opintokokonaisuuden päättäväksi jaksoksi suositellaan AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) tai AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op).   

-Jaksoille AIKP1011-AIKP1015 on myös tarjolla suoritustavaksi verkkotentti. Kaikkien tarjolla olevien opintojaksojen aikataulut ja kuvaukset löytyvät opinto-
oppaasta  https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/aikavoinjyu/. 

- Ilmoittautuminen jaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja tenttimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että 
oppimiselle jää hyvin aikaa. 

  

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

            

AIKP1011 Oppimistehtävä 

AIKP1012 Oppimistehtävä 

AIKP1013 Oppimistehtävä 

AIKP1014 Oppimistehtävä 

AIKP1015 Oppimistehtävä 

AIKP1016 Oppimistehtävä 

TAI 

AIKP1017 Oppimistehtävä 

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/aikavoinjyu/

