Pitkän matematiikan
yo-kurssi
Katso, miten opiskelija kertaa Mafynetillä tehokkaasti
pitkän matematiikan ja varmistaa hyvät digitaidot.

Asiat tärkeysjärjestyksessä
Tehtäväpaketti käy tiiviisti läpi kaiken tarvittavan, eikä
siinä ole turhia tehtäviä. Vaikeita asioita toistetaan sopivasti.
Asiat opetellaan tärkeysjärjestyksessä ja opiskelija tietää joka päivä, mitä pitää tehdä.

Opiskelija etenee
järjestyksessä
ylhäältä alas.

Tavoite ja edistyminen
Mafynetin edistymiskäyrästä opiskelija näkee, onko
hän pysynyt itse asettamassaan tavoitevauhdissa.
Musta viiva osoittaa tavoitevauhdin ja punainen käyrä
edistymisen suhteessa tavoitteeseen.

Tästä opiskelija näkee tekemänsä työtunnit.
Opiskelija näkee, että tekemällä työtunteja tulee edistystä ja tekemällä töitä tasaisesti, pysyy tiukassakin tavoitevauhdissa.

"Mafynetin avulla älyää, että opiskelet vaan itseäsi varten,
joten se lisää tosi paljon motivaatiota."
Opiskelijapalaute MAY1-kurssilta

Automaattinen kertaus
Unohtaminen on tosiasia, joka täytyy huomioida.
Moni asia unohtuu jo viikossa. Mafynetti kertaa sinnikkäästi, mutta vain niitä asioita, jotka ovat unohtuneet.
Kertaus tehdään oikea-aikaisesti, jotta työmäärä pysyy
pienenä ja kertaus vahvistaa muistijälkeä parhaiten.
Automaattinen kertaus on vähintään yhtä tärkeä tulosten parantaja kuin edistymiskäyrä. Edistymiskäyrä innostaa lisäämään työtunteja ja kertaus tekee oppimisesta paljon nopeampaa.

Abitti-harjoituskokeet
Kurssi sisältää Abitti-harjoituskokeet 2 kpl. Kummastakin kokeesta on 6-tuntinen ja 3-tuntinen versio.
Opettaja saa kaikkiin kokeisiin Abitin zip-tiedostot, joten kokeen pitäminen Abitti-ympäristössä on helppoa.
Myös tulostaminen on mahdollista.

Eritasoiset opiskelijat
Mafynetti ohjaa opiskelijan tekemään oman tasonsa
mukaisesti parasta harjoittelua. Kaikki ohjataan aluksi
tekemään perustehtäviä.

Jos opiskelija ei hallitse teoriaa, hänet ohjataan harjoittelemaan sitä tarvittaessa perusteista alkaen.

Perustehtäviä on lupa jättää välistä, jotta vahvimpien
opiskelijoiden motivaatio säilyy. Tärkeimmät asiat käydään läpi myös haastavammissa tehtävissä, jotta osaamiseen ei jää aukkoja.

Digitaidot LOPS:in mukaan
LOPS 2016:ssa on lueteltu, mitä digitaitoja opiskelijan
tulee hallita. Yo-kokeen kannalta olennaiset digitaidot
käydään systemaattisesti läpi tehtävien avulla.

Tehtävät sopivat millä tahansa ohjelmistolla tehtäviksi.
Malliratkaisuissa on käytetty esimerkkinä yleensä TINspireä.
Ympyrän yhtälön tutkiminen

Katso videot!

Ratkaisun kirjoittaminen kokonaan TI-Nspirellä

Hyvän vastauksen malli
Malliratkaisuista opiskelija saa myös mallia hyvästä ja
tiiviistä vastauksesta digitaalisessa yo-kokeessa.

Näin voi käyttää laskentataulukkoa vastauksessa.

Kaavaeditorin käyttö
Sovellusikkunan saa hyvin kapeaksi ja sen viereen mahtuu kätevästi laskinohjelma, piirto-ohjelma tai opiskelijan suosima kaavaeditori (esim. L'Math tai Läksyvihko).

Diginopeustesti
Erityisesti yo-kokeen A-osaa ajatellen on tärkeää, että
opiskelija osaa käyttää riittävän nopeasti Abitin kaavaeditoria.
Opiskelijan diginopeus testataan säännöllisesti lukuurakan aikana. Testituloksen perusteella opiskelija saa
ohjeet harjoittelua varten. Näin hän ei panikoi turhaan digikokeen takia eikä tuhlaa energiaa tarpeettomasti, mutta ei myöskään laiminlyö harjoittelua, jos hän tarvitsee sitä.
Jos aikasi oli yli 12 minuuttia, tarvitset harjoitusta. Kirjoita harjoituksen vuoksi puhtaaksi joka kolmannen
tehtävän ratkaisu, kun lasket Mafynetin tehtäviä. Kokeile tehdä testi uudestaan, kun uskot kehittyneesi merkittävästi.
Jos aikasi oli 8-12 minuuttia, nopeutesi on jo tyydyttävä, mutta lisäharjoitus on hyväksi. Kirjoita puhtaaksi
joka viidennen tehtävän ratkaisu, kun lasket Mafynetin
tehtäviä. Kokeile tehdä testi uudestaan, kun uskot kehittyneesi merkittävästi.
Jos aikasi oli alle 8 minuuttia, nopeutesi on hyvä. Kirjoita kuitenkin välillä ratkaisuita puhtaaksi kaavaeditorilla, että pysyt vireessä - erityisesti silloin, jos vastaukseen sisältyy hankalasti kaavaeditorilla tehtäviä asioita.

Piirustusharjoitus
Nopeustestien lisäksi kurssissa on piirustusharjoitus.
Piirustusharjoituksen avulla varmistetaan, että opiskelijalta ei mene sormi suuhun, vaikka joutuisi piirtämään
yo-kokeessa jotain sellaista, mitä ei ole ennen tehnyt.

Vinkkejä digityöskentelyyn
Myös nopeus- ja piirustustestien jälkeen opiskelija näkee malliratkaisun sekä videot, joissa on annettu vinkkejä tehokkaampaan välineiden käyttöön.

Integraalin kirjoittaminen

Katso video!

