
 
 

 
Etelä-Pohjanmaan Opistossa järjestettävät 

YLIOPISTOKURSSIT TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 
Lukuvuonna 2020–2021 

 
Kurssitarjonnassa opintoja 

  
• Tieteellisen kirjoittamisen opiskeluun 

• ATK-taitojen kehittämiseen 

• Psykologiasta kiinnostuneille 

• Kasvatustieteestä kiinnostuneille 

 

 

 
 
 
 
 

 
 (Ennakkotieto, muutokset mahdollisia) 

  



   

 

Kasvatustieteistä kiinnostuneille 

KASVATUSTIETEEN KURSSI OPPIMINEN JA OHJAUS (2+3OP) / Jyväskylän yliopisto  
Voit suorittaa joko yhden tai kaksi osiota. Molemmat kurssit muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden Oppiminen ja ohjaus (5 op). Ensimmäisessä osiossa (2op) tarkastellaan 
joko lapsen kehityksen tukemista tai oivaltavaa oppimista. Toisen opintojakson (3op) 
aiheena ovat oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus. Molemmat opintojaksot ovat osa 
kasvatustieteen perusopintoja (25 op, JY).  
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020. Ilmoittautumislinkki. 
Ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen “Muita lisätietoja” 
kohdassa täsmennä kurssi jota ilmoittautuminen koskee. Muista ilmoittaa myös II asteen 
oppilaitos jossa parhaillaan opiskelet! 
Opiskelu: Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija 
noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen 
pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Opinnot aloitetaan Etelä-Pohjanmaan Opistossa 
Ilmajoella ti 1.9.2020 klo 17.00 – 20.00 järjestettävässä aloituskokoontumisessa. Tämän 
jälkeen kokoonnutaan opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa ajalla syyskuu – 
marraskuu 2020. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. 
Ryhmää vetää yliopiston kouluttama ryhmänohjaaja. 
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua II asteen opiskelijoilta. 
Laajuus lukiokursseina: 1,5+2 kurssia 
 
Psykologiasta kiinnostuneille 

KEHITYSPSYKOLOGIAN KURSSI (5 OP) / Jyväskylän yliopisto  
Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot kehityspsykologisten teorioiden 
ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja kokonaiskuva ihmisen kehityksestä. Opintojaksossa 
perehdytään ihmisen kehitykseen fyysisen ja motorisen, psykososiaalisen sekä kognitiivisen 
osa-alueen kautta. Kehitystä tarkastellaan elämän eri vaiheissa, ja pohditaan myös perimän 
ja ympäristön suhdetta ihmisen kehityksessä. Opintojakso on osa Jyväskylän yliopiston 
psykologian perusopintoja (25 op). 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020. Ilmoittautumislinkki. 
Ilmoittaudu psykologian perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen “Muita lisätietoja” 
kohdassa täsmennä kurssi, jota ilmoittautuminen koskee. Muista ilmoittaa myös II asteen 
oppilaitos jossa parhaillaan opiskelet! 
Opiskelu: Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija 
noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen 
pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Opinnot aloitetaan Etelä-Pohjanmaan Opistossa 
Ilmajoella ma 31.8.2020 klo 17.00 – 20.00 järjestettävässä aloituskokoontumisessa. Tämän 
jälkeen kokoonnutaan opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa ajalla syyskuu – 
marraskuu 2020. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. 
Ryhmää vetää yliopiston kouluttama ryhmänohjaaja. 
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua II asteen opiskelijoilta. 
Laajuus lukiokursseina: 3,5 kurssia 
 
Tieteellisen kirjoittamisen opiskeluun 

KIRJOITUSVIESTINNÄN PERUSTEET 3 OP / Jyväskylän yliopisto 
Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten 
tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien 
näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä 
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käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi 
tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan 
oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava 
puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät 
tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 25.8.2020. Ilmoittautumislinkki. 
Ilmoittautuessasi muista ilmoittaa myös II asteen oppilaitos jossa parhaillaan opiskelet! 
Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella alkaen to 
3.9.2020 klo 16.30 – 18.00. Oppitunnit ovat torstai-iltaisin klo 16.30 – 18.00 ajalla 3.9. – 
17.12.2020. Viikolla 42/2020 ei kokoontumista. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana 
toimii FM Lea Vanamo.  
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua II asteen opiskelijoilta. 
Laajuus lukiokursseina: 2 kurssia 
 
ATK-taitojen kehittämiseen 

TIETOKONE TYÖVÄLINEENÄ 3 OP / Vaasan yliopisto 
Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (Word, 1 
op), taulukkolaskenta (Excel, 1 op) ja esitysgrafiikka (PowerPoint, 0,5 op). Jaksolla 
opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan 
tavallisimpiin työkaluohjelmiin.  
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki. 
Ilmoittautuessasi muista ilmoittaa myös II asteen oppilaitos, jossa parhaillaan opiskelet! 
Opiskelu: Verkkotyöskentely Moodlessa ajalla syyskuu – joulukuu 2020. Verkko-
opiskelussa riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Kurssin opettajana 
toimii Teemu Mäenpää Vaasan yliopistosta. Ohjeistus lähetetään kurssille ilmoittautuneille 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua II asteen opiskelijoilta. 
Laajuus lukiokursseina; 2 kurssia 
 

 

Ilmoittautuminen kursseille 

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 
kurssiesittelyn kohdassa olevasta linkistä tai sitten tästä osoitteesta 
https://epo.inschool.fi/browsecourses? 
 
Kurssi valitaan ostoskoriin em. linkistä löytyvästä kurssiluettelosta jonka 
jälkeen jatketaan ilmoittautumiseen. 
 
Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä, että opiskelet toisen asteen 
oppilaitoksessa. Näin sinulta ei peritä opintomaksua joka useimmissa 
kursseissa mainitaan ilmoittautumislinkin yhteydessä. 
 
Lisätietoja kursseista: 

Opintosihteeri Virpi Pihlajamäki, virpi.pihlajamaki@epopisto.fi, 044 432 5641  
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