
NISSNIKUN KOULUN VIRTUAALILUOKKA    kevät 2022 

Haluatko pyrkiä virtuaaliluokalle? 

Keskeisiä tavoitteita virtuaaliluokalla opiskelussa on: 

 vastuu omasta opiskelusta 
 luova ongelmien ratkaiseminen 
 kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen 
 erilaisiin oppimisympäristöihin totuttautuminen kriittisen ajattelutaidon sekä 

medialukutaidon oppiminen 
 uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön oppiminen ja soveltaminen 
 virtuaaliluokalle hyväksytylle oppilaalle tulee automaattisesti yhdeksi 

valinnaisaineeksi Virtuaaliluokan mediakurssi 8.- 9.luokalla. 

Virtuaaliluokalle voivat pyrkiä kaikki kirkkonummelaiset kuudesluokkalaiset. Oppilaat 
valitaan luokalle ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. 

Jos virtuaaliluokalle valittu oppilas ei kuulu Nissnikun koulun piiriin, huoltajan on 
järjestettävä ja kustannettava itse oppilaan koulumatkat. 

Hakeminen virtuaaliluokalle: 

1. Huoltaja ilmoittaa oppilaan valintakokeeseen huoltajan Wilmaan tammikuussa 
ilmestyvällä hakulomakkeella viimeistään 11.2.2022. 

2. Hakemuksen lisäksi on palautettava 11.2. mennessä: ennakkotehtävä (oma 
esittelyvideo) ja luokanopettajan lausunto (oppilas kertoo AJOISSA omalle 
luokanopettajalle, että on hakenut virtuaaliluokalle) 

Ennakkotehtävä 

Virtuaaliluokan hakemukseen sisältyy ennakkotehtävä, jossa hakijan tulee tehdä 
itsestään lyhyt esittelyvideo, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan luokan 
oppilaaksi. 

 Video tulee kuvata yhdellä otolla. Videota ei saa millään tavoin käsitellä tai 
editoida. Hakijan tulee esiintyä videolla itse. Videon kesto saa olla 
maksimissaan 90 sekuntia. 

 Video tulee palauttaa 11.2. mennessä. Video palautetaan sähköisen linkin 
kautta: Avaa linkki tästä tai Nissnikun koulun omilta sivuilta Videon 
palauttaminen vaatii kirjautumisen oppilaan omalla ...@edu.kirkkonummi.fi-
tunnuksella. 

 Videoesittelyn tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 
o Kuka olet? 
o Millainen opiskelija olet? 
o Miksi virtuaaliluokka olisi sopiva opiskelupaikka sinulle? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1_9DgohGx4xcexQAWmwEzVQ0YwTblUMB0YMvLSOLQUfbSAw/viewform?usp=sf_link
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3. Oppilas osallistuu valintakokeeseen, joka järjestetään Nissnikun yläkoulussa 
torstaina 3.3.2022 klo 9 – 11. 

Valintakoe 

Valintakokeessa halutaan selvittää oppilaan omaa näkemystä kiinnostuksestaan 
ja soveliaisuudestaan opiskella virtuaaliluokalla. 

 Valintakoe järjestetään Nissnikun koululla 3.3.2022 klo 9.00 - 11.00 3.krs 

 Huomaattehan, että koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana. 

 Valintakoepäivänä oppilas kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen ja täyttää 
opiskelutapoja ja –taitoja kartoittavat lomakkeen. 

 Huoltaja hoitaa kuljetusjärjestelyt valintakokeeseen. 

4. Valintapäätös julkaistaan huoltajan Wilmassa 1.4.2022. 

5. Hyväksytyksi tulleen oppilaan huoltaja ottaa paikan vastaan / ei ota paikkaa 
vastaan Wilmaan tulleen valintapäätöksen kautta. 

Koronatilanteen jatkuessa, mahdollisista valintakokeen järjestelymuutoksista 
tiedotetaan ilmoittautuneita. 

  

Lisätietoa virtuaalipainotuksesta ja pyrkimisestä virtuaaliluokalle löydät Nissnikun 
koulun kotisivuilta. https://www.kirkkonummi.fi/nissnikun-koulu-virtuaaliluokat 
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