AMK-valmentava 2010-2011, Tieto- ja viestintäteknologia
Tämä on Metropolian tieto- ja viestintäteknologian AMK-valmentavan koulutuksen työskentelytila.
Opetussuunnitelma ja opintotarjonta

Opintojaksot
Opiskelutaidot
Orientoivat opinnot (3 op)
Tietotekniikan perusteet (3 op)
Viestintätaidot
Tekniikan suullinen suomi ja viestintä (3 op)
Tekniikan kirjallinen suomi ja viestintä (3 op)
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (3 op)
Tietotekniikka-alan teoreettiset perustaidot
Lausekkeet ja yhtälöt (4 op)
Tieto- ja viestintätekniikan työkalut (4 op)
Työelämätuntemus
Tietotekniikka-alan työelämätuntemus (2 op)

Työpajoja:
Digitarinatyöpaja 9.2. & 2.3. - tehtävänanto
Valma-opiskelijoille järjestetään Digitarinatyöpaja keskiviikkona 9. helmikuuta kello 9-16 (9.2.2011) ja kesk
iviikkona 2.maaliskuuta kello 9-16 (2.3.2011). Työpajan ohjaa Saija Heinonen Medios-projektista ja
teemana on unelma-ammatti.
Tehtävänanto ja ohjeistus: Mihin ammattiin haluat? Millaisia esteitä tielläsi on? Miten saavutat tavoitteesi?
Tee digitarina, jossa pohdit ammatillista tulevaisuuttasi, toiveitasi ja suunnitelmiasi. Älä siis pelkästään
kuvaile unelma-ammattiasi, vaan kerro tarina siitä, kuinka saavutat unelmasi – mistä tulet, missä olet nyt,
mihin haluat edetä?
Ota valokuva itsestäsi unelmatyössä tai työhön liittyvässä ympäristössä. Kerää yhteesä 5 kuvaa, joista
rakennat tarinan. Tee tarinallesi kuvakäsikirjoitus ensimmäisenä työpajapäivänä opitun mallin mukaan ja lähe
tä käsikirjoitus Saija Heinoselle viimeistään 24.2. Teemme digitarinat valmiiksi 2.3. työpajassa.
Paikka: Hämeentie 161, luokka H2013
Lisätietoja: http://medios.metropolia.fi/
Ohjaaja: Saija Heinonen, saija.heinonen@metropolia.fi
Digitarinatyöpaja.pdf
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Tutustumiskäynti YLElle torstaina 17.2.2011
Mira Myllärinen posted on Feb 14, 2011
Torstaina 17.2. ei pidetä normaaleja suomen kielen tunteja vaan Tivin Valmaa-ryhmä osallistuu YLE Pasilan tuotantotilojen tutustumiskäynnille. Sitä
ennen tapaamme Hämeenlinnan valmentavan opiskelijaryhmän klo 14.00 Hämeentie 161:n Digilabrassa (H2011).
Jos et jostain syystä ehdi iltapäivän tapaamiseen niin voit tulla suoraan Ylelle. Tapaamme Ylen toimitilan edessä klo 16.10. Ylen osoite on Radiokatu
5A (Sisäänkäynti Uutiskadun puolelta!) Tulkaa ajoissa paikalle sillä emme ehdi odottamaan myöhästyneitä!
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Hyvää uutta vuotta 2011!
Mira Myllärinen posted on Dec 27, 2010
Opetus jatkuu maanantaina 10.1.2011.
Käy katsomassa lukkarikoneesta kevätlukukauden lukujärjestys.
Onnea ja menestystä opintoihin!
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Opinnot alkavat tiistaina 2.11.
Päivi Keränen posted on Oct 20, 2010
Tervetuloa opiskelemaan!
Klo 12.00 luokka ETYA1.123 Leppävaaran 1. kerroksessa (Vanha maantie 6, Espoo).
2 Comments ·
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Yleistä opinnoista:
Opintojen kesto: 1.11.2010 - 31.3.2011
Syksyn opinnot alkavat ti 2.11.
Kevään opinnot alkavat ma 10.1. alkavalla viikolla
Opintojen laajuus: 25 op
Ryhmätunnus: MTTT10S

Lukujärjestys
Perehdytystilaisuus tiistaina 2.11. klo 12.00 luokkatilassa ETYA1.123
Ensimmäisen viikon lukujärjestys
Loppusyksyn viikoittainen lukujärjestys löytyy lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.metropolia.fi/ (Ryhmä: MTTT10S)
Kevään lukujärjestys on näkyvillä lukkarikoneessa.
Opetus alkaa maanantaina 10.1.2011. Opetusta on kevätlukukaudella pääsääntöisesti maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Ohjeita ja vinkkejä
Lukkarikoneen käyttöohje
Tervetuloa opiskelemaan! - Opiskelijan opas
Tervetuloa wiki-sivustojen aktiiviseksi käyttäjäksi! - Linkkejä ohjeisiin

Linkit
Kirjastotietokantoja: HELKA
Metropolian tieto- ja viestintäteknologian koulutusohjelmat
Hae opiskelijaksi Metropoliaan - hakusivusto
Lukkarikone
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