1 HARJOITETAPAHTUMAN LUONTI
Valitsemalla Harjoitepohjat voit luoda harjoitetapahtuman julkaisemalla haluamasi harjoitepohjan
opiskelijaryhmille tai valituille opiskelijoille.

Valitse opiskelijaryhmä ja tarvittaessa henkilöt, joille harjoitepohja julkaistaan. Julkaisupäivän avulla voit
määrittää ajankohdan, josta alkaen harjoitteen suorittaminen on mahdollista. Julkaisun kestolla määrität
takarajan harjoitteen suorittamiselle.

HUOMIOITHAN


Oppimispaikan valinnalla voit määrittää tapahtuvatko kaikki harjoitetapahtumat samassa oppimispaikassa saman vastaavan opettajan tai
ohjaajan alaisuudessa. Mikäli haluat määrittää harjoitetapahtumiin oppimispaikan ja ohjaajan tiedot opiskelijakohtaisesti, valitse
Henkilökohtainen, kts. 4 Harjoitetapahtuman muokkaus.
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2 HARJOITETAPAHTUMIEN SEURANTA
Voit seurata kaikkien julkaistujen harjoitteiden etenemistä Tapahtumat–näkymässä. Tapahtumien tila –
taulukko näyttää kaikki julkaistut harjoitteet määräajan mukaan ryhmiteltynä. Voit valita taulukkoon
viimeaikaiset, tulevat ja umpeutuneet harjoitteet. Taulukon sarakkeista voit seurata harjoitteiden etenemistä
tiloittain ja päästä nopeasti harjoiteraportteihin valitsemalla näytä kaikki.

HUOMIOITHAN


Tapahtumien tila –taulukossa käytetään seitsemän tapahtumarivin sivutusta



Voit järjestellä sarakkeet laskevaan tai nousevaan järjestykseen otsikkotekstiä napauttamalla

3 HARJOITE– JA TOP-PÄIVÄKIRJANÄKYMÄT
Valitsemalla Näytä kaikki harjoitteet tai Näytä kaikki TOP-päiväkirjat pääset näkemään listauksen kaikista
tapahtumista. Voit suodattaa tapahtumia mm. tilan ja kurssin mukaan ja tehdä vapaita hakuja esimerkiksi
henkilön nimeä käyttäen. Toimintopainikkeesta voit avata raportin kaikista arvioiduista harjoitteista ja TOPpäiväkirjoista.

HUOMIOITHAN


Toimintopainike mukautuu tapahtumien tilaan. Esimerkiksi kaikissa harjoitteissa, jotka odottavat arviointiasi painike on nimetty ”Tee
arviointi”.
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4 HARJOITETAPAHTUMAN MUOKKAUS
Voit muokata julkaistuja harjoitetapahtumia Kalenterissa, johon pääset Tapahtumien tilan kautta.

Voit tarkastella tapahtumia eri aikanäkymissä. Viikko- ja kuukausinäkymien lisäksi käytössä on jaksokalenteri.
Voit uudelleen aikatauluttaa tapahtuman julkaisun raahaamalla sen uuteen kohtaan. Halutessasi voit pidentää
tai lyhentää tapahtuman kestoa tarttumalla palkin oikeaa reunaan.

Napauttamalla tapahtumaa voit muokata sen tietoja. Oppimispaikkaan voit määrittää mm.
työpaikkaohjaajan tiedot sekä työpaikan osoitteen, jossa harjoittelujakso suoritetaan. Tiedot ovat opiskelijan
nähtävillä harjoitteen suorituksen yhteydessä.

HUOMIOITHAN


Oppimispaikan tietoihin määritetty Vastaava opettaja / työpaikkaohjaaja voi olla henkilö, jolla ei ole Workseed-käyttäjätiliä. Opiskelijan
merkittyä harjoitteen tehdyksi, ohjaaja suorittaa arvioinnin sähköpostitse saamansa linkin avulla. Sen vuoksi tietojen oikeellisuus on syytä
varmistaa huolellisesti.



Mikäli haluat luoda jaettuja harjoitteita (esim. ryhmätyön), voit kopioda harjoitteen toisille opiskelijoille jolloin harjoitetapahtuma ei ole
enää henkilökohtainen. Kaikki henkilöt näkevät harjoitteen omassa tapahtumalistassa ja voivat suorittaa sen kokoaan tai osittain.
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