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BLUE SKIES ePPL - ETÄTEORIAKURSSI

TERVETULOA KURSSILLE!

Tervetuloa opiskelemaan yksityislentäjän lupakirjaa varten Blue Skies Aviation Oy:n etäopiskelukurssille.
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinut käyntiin opinnoissasi, sekä tutustuttaa sinut etäopiskelujärjestelmään. Mikäli sinulla missä vaiheessa tahansa tulee opiskeluun liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne
sähköpostilla osoitteeseen eppl@blueskies.fi. Yhteydenotot onnistuvat myös portaalin kautta; ”lähetä
viesti opettajalle”.

TEKNISET VAATIMUKSET

Etäopiskelu suoritetaan verkkoselaimessasi. Etäopiskelua varten tarvitset jatkuvan internet-yhteyden, sillä
portaalissa viettämääsi aikaa seurataan sähköisesti. Opintomateriaalia ei saa ladata omalle koneelle yhteydetöntä opiskelua varten. Aikaseuranta on Suomen ilmailuviranomaisen (TraFi) asettama vaatimus
kurssin toteuttamiselle.
Mikäli koet etäopiskelujärjestelmän tekniseen toteutukseen liittyviä ongelmia omassa selaimessasi, pyydämme ystävällisesti tiedottamaan niistä tekniseen tukeemme. Ensisijaisesti olisi aina pyrittävä käyttämään etäopiskeluportaalista löytyvää Tucom Projecto työtilausjärjestelmää.
Tekninen tuki:
Tucom Oy
+358 44 2656 592
samuli.virtanen@tucom.fi
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JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA

Blue Skies ePPL – etäopiskelu tapahtuu internet-osoitteessa aviatron.fi. Aviatron on web-pohjainen lentotoiminnan kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä.
Kurssille ilmoittautuessasi sinulle on luotu käyttäjätunnus ja salasana. Ne on lähetetty sinulle ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti luodaan automaattisesti, jonka vuoksi sähköpostiohjelmasi voi erehtyä luulemaan sitä roskapostiksi. Sähköpostisi roskapostikansio kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi, mikäli
tunnuksia ei jostain syystä ala näkymään.
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Kirjaudu sisään portaaliin osoitteessa www.aviatron.fi.

Ensimmäiseksi järjestelmä pyytää sinua tarkastamaan omat tietosi. Palvelu on suojattu SSL-salauksella,
joten henkilötietojen lisääminen on turvallista. Oman henkilötunnuksen lisääminen on pakollista, sillä
henkilötunnusta käytetään henkilöiden yksilöimiseen järjestelmässä. Sitä tarvitaan myös todistusten kirjoittamisessa, mikäli sinulla ei ole lupakirjanumeroa. Opettajat tai muut järjestelmän käyttäjät eivät pääse
käsiksi henkilötunnukseesi.
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Oikealla ylhäällä näkyy henkilökohtainen Pilot ID. Sitä tarvitaan esim. haettaessa sinua koskevia tallennettuja tietoja järjestelmästä.

Seuraavaksi järjestelmä pyytää sinua hyväksymään käyttöoikeussopimuksen. Lue sopimusehdot huolellisesti. Kun olet hyväksynyt sopimusehdot, Aviatron on valmis käyttöön.
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AVIATRON TUTUKSI

AVIATRONIN ETUSIVU

Aviatronin etusivu on jaettu kuuteen osaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ylhäällä vasemmalla
Ylhäällä keskellä
Ylhäällä oikealla
Alhaalla vasemmalla
Alhaalla keskellä
Alhaalla oikealla

Järjestelmän sisäinen posti
Blue Skies Aviation tiedotteet
Aktiiviset kurssit, joihin osallistut
Tilastoa järjestelmään syötetyistä lennoistasi
Huomautuksia
Aviatron-järjestelmän tiedotteet

Osioita voi sijoittaa uudelleen mielensä mukaan klikkaamalla laatikoiden yläreunasta ja vetämällä hiirellä
laatikko uuteen sijaintiin.
Yläreunassa näkyy sinisellä pohjalla oleva navigointipalkki ja aivan ylimpänä käyttäjä ja organisaatio. Mikäli käyttäjällä on Aviatron käytössä useamassa organisaatiossa, voi organisaatiota vaihtaa klikkaamalla
organisaation nimeä, jolloin määritetyt valikot ja toiminnot sekä organisaatiokohtaiset tiedot tulevat näkyviin. Henkilökohtaiset tiedot, kuten lennetyt lennot tms. näkyvät oikein valitusta organisaatiosta riippumatta.
Aviatronin kieltä voi vaihtaa klikkaamalla lippukuvaketta. Alustan kielivaihtoehtoja ovat suomi ja englanti.
Opiskelumateriaali ja koekysymykset löytyvät Aviatronista ainoastaan suomenkielellä.
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NAVIGOINTIPALKKI

Yläreunassa olevassa navigointipalkissa on normaalikäytössä tarvittavat lentotoiminnanohjausjärjestelmän perustyökalut. Etäopiskelukäytössä palkissa oleville työkaluille on vain vähän käyttöä.

Aviatron-logosta klikkaamalla pääsee aina takaisin etusivulle. Käyttäjän nimeä klikkaamalla aukeaa ”omat
asetukset”-sivu. Organisaation nimestä klikkaamalla pääsee vaihtamaan organisaatiota, jonka alla haluaa
käyttää Aviatronia.
Vierittämällä hiiri navigointipalkin
kuvakkeiden ylle avautuu alavalikko.
Navigointipalkin kuvakkeiden ja
alavalikoiden työkalujen määrä riippuu käyttäjän statuksesta sekä organisaation käyttöönsä valitsemista
toiminnoista. Alavalikot tavanomaisella ePPL-opiskelijalla ovat seuraavat:
•

OMA

•

LENNOT

•

KURSSIT

•

RAPORTIT

•

KIRJAUDU ULOS

7

8

Blue Skies Aviation Oy

LAPL(A)/PPL(A)-ETÄTEORIAKURSSI

VIESTIN KIRJOITTAMINEN

Postilaatikko-työkalulla voi lähettää viestejä Aviatron-järjestelmän sisäisesti järjestelmässä oleville henkilöille. Viestien lähettäminen, vastaanottaminen ja lukeminen onnistuu joko etusivulta tai postilaatikosta
OMA-valikossa.
Saapuneet viestit näkyvät luettelossa. Keltaisella värillä merkitty viesti on lukematon. Tausta muuttuu
valkoiseksi, kun viesti on luettu. Viestin voi lukea klikkaamalla otsikkoa, viestin sisältöä tai silmän kuvaa
oikeassa reunassa.

Luo uusi viesti klikkaamalla ”Lähetä uusi viesti”-painiketta. Vastaanottajat haetaan erillisestä valikosta.

LAPL(A)/PPL(A)-ETÄTEORIAKURSSI

Blue Skies Aviation Oy

TIEDOTTEIDEN LUKEMINEN

Sekä organisaation, että Aviatron-järjestelmän tiedotteet näkyvä etusivulla. Uudet tiedotteet on merkitty sinisellä taustavärillä. Tärkeät
tiedotteet on lisäksi varustettu huutomerkillä. Luetut tiedotteet muuttuvat taustaväriltään valkoisiksi. Tiedote aukeaa klikkaamaalla tiedotteen otsikkoa.

MATERIAALIPANKKI

Materiaalipankista löytyy tiedostoja, joita organisaatiosi on halunnut jakaa kanssasi. Nämä tiedostot ovat
ladattavissa koneelle ja tulostettavissa jne.
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ePPL ETÄOPISKELU

OPISKELU

ePPL-kurssin opiskelu alkaa etusivulta oikeasta yläruudusta aktiivista kurssia klikkaamalla. Samalle kurssisivulle pääsee myös KURSSIT-valikon ”omat kurssit”-salkkua klikkaamalla.

Kurssin pääsivulla näkyy kurssilaiset, suoritusseuranta ja kurssia koskevat tiedotteet.
Aloita opiskelu klikkaamalla ”Opiskelemaan”-painiketta. Etäopiskeluportaali avautuu ja ajankäytön seuranta käynnistyy. Ensimmäisellä sivulla on yleisiä ohjeita koskien opiskelua.
Varsinainen opintomateriaali löytyy puurakenteesta sivun vasemmasta laidasta. Aluksi vain yksi aihe on avoinna. Muut aiheet avautuvat
yksitellen kurssin edetessä. Tarkoitus on, että opiskelu tapahtuisi
aikataulutuksen mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman hyvin sitä
noudattaen. Lukitut aiheet näkyvät listassa harmaina. Aiheiden avautumispäivämäärä näkyy suluissa.
Aihekansiosta löytyy useampi oppituntikansio, jossa kussakin on
sivuja. Sivuja klikkaamalla, sivun sisältö aukeaa oikeanpuoleiseen
ruutuun ja sivun ikoni muuttuu valkoisesta keltaiseksi. Keltainen väri
indikoi, että sivun lukeminen on kesken. Kun olet lukenut sivun,
sinun tulee merkitä sivu luetuksi klikkaamalla painiketta. Sivun ikoni
muuttuu tällöin vihreäksi.
Voit milloin vain palata takaisin jo luetuiksi merkitylle sivulle, jos
haluat kerrata jo oppimaasi. Kun kaikki sivut on merkitty luetuksi,
saat oikeuden suorittaa kokeen aiheesta.
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Jos opiskelun kesken ilmestyy kysymyksiä, voit lähettää viestin opettajalle klikkaamalla painiketta alhaalla
vasemmalla. Painike avaa uuden ikkunan viestin lähettämistä varten, jolloin voit jatkaa opiskelua katkeamatta viestin lähettämisen jälkeen.

ISTUNNON VANHENEMINEN

Aviatron kirjautuu turvallisuussyistä ulos tietyn ajan kuluttua,
mikäli et aktiivisesti tee mitään. Selain ei välttämättä ymmärrä,
että opiskelet, vaan se luulee, että pidät taukoa. Jotta ajan kulun
seuranta ei päättyisi yllättäen, Aviatron pyytää sinua napsauttamaan ilmestyvää laatikkoa, jos haluat jakaa
istuntoasi katkeamatta. Mikäli et napsauta laatikkoa, voit edelleen lukea sillä hetkellä auki olevaa tekstiä,
mutta opiskeluaikaa ei kerry, ja seuraavan kerran klikatessasi jotain linkkiä järjestelmä ohjaa sinut sisäänkirjautumissivulle.

OPISKELUN LOPETTAMINEN

Ajanseurannan takia opiskelu tulee aina päättää klikkaamalla ”lopeta opiskelu”-painiketta. Tämä varmistaa, että koko opiskeluaika lasketaan mukaan. Jos opiskelun lopettaa poistumalla sivulta klikkaamalla selaimessa olevaa linkkiä tai sulkemalla selainikkunan, saatetaan viimeisimmän sivulatauksen jälkeen opiskeltu aika menettää.
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HARJOITUSTEHTÄVÄT

Kussakin aiheessa on harjoitustehtäviä. Ne sijaitsevat aiheen viimeisessä kansiossa nimellä ”TEHTÄVÄT”.
Tehtävät aukeavat alhaalla oikealla olevaan ruutuun. Voit suurentaa ja pienentää ruutuja siirtämällä hiiren
osoittimella ruutujen rajoja.
Voit selata ylemmässä ruudussa olevia opintomateriaalisivuja sen vaikuttamatta harjoitustehtäviin. Tämä
mahdollistaa sen, että voit palata takaisin materiaalissa kohtaan, jossa harjoitustehtävän kysymys on selitetty.

Harjoitustehtäviin voi vastata ainoastaan yhden kerran.
Tämän jälkeen kyseinen tehtävä lukittuu. Lukittuminen
tapahtuu vasta, kun painat tehtävien vasemmassa reunassa olevaa ”Hyväksy”-painiketta. Kaikkiin kysymyksiin ei
tarvitse vastata kerralla. Vain ne, joihin olet antanut vastauksen lukittuvat. Muut kysymykset jäävät odottamaan
seuraavaa hyväksymistä. Vastatusta kysymyksestä annetaan välitön palaute ruudulle. Avoimiin kysymyksiin saattaa lisäksi tulla erikseen palautetta myös opettajalta, sen
jälkeen kun hän on tarkastanut antamasi vastaukset.
Harjoituskysymykset eivät vaikuta kurssin arvosteluun.
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KURSSIN ETENEMISEN SEURANTA

ePPL-kurssin pääsivulla olevan painikkeen takana voi seurata kurssin etenemistä.

KOKEET

Kun olet merkinnyt kaikki tietyn aiheen sivut luetuksi ja suorittanut aiheen harjoitustehtävät, sinulla on
oikeus suorittaa ko. aiheen koe Aviatronissa. Hyväksytty koe on edellytys lähiopetusjaksolle osallistumiselle. Kokeeseen pääset ePPL-kurssin pääsivulta. Seuraavalta sivulta näet kokeet, joihin voit osallistua. Aloita
koe klikkaamalla huutomerkkiä oikeassa laidassa.

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja päättänyt kokeen, näet saman tien lopputuloksen. Hylätyn kokeen uusiminen vaatii opettajan hyväksynnän. Opettaja avaa kokeen uusintaa varten, kun hän kokee, että
olet valmis siihen.
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TUKIPALVELUPYYNNÖT

Mahdolliset ongelmat pyydetään ilmoittamaan käyttäen OMA-valikosta löytyvää Tukipalvelupyynnöttyötilausjärjestelmää (projecto). Näin palaute tulee varmasti oikean henkilön työlistalle, ja voit itse seurata
työn edistymistä. Tukihenkilön vastaus/kommentti sekä ilmoitus työn suorittamisesta tulevat myös automaattisesti suoraan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
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LÄHIOPETUSJAKSO

Kun olet suorittanut koulutusohjelman mukaisen vaadittavan aikamäärän, tehnyt kaikki harjoitustehtävät
ja suorittanut harjoituskokeen Aviatronissa hyväksytysti, sinulla on oikeus osallistua lähiopetusjaksolle.
Lähiopetusjaksolla aiheet kerrataan vain pintapuolisesti, joten valmistaudu lähiopetusjaksoon huolella.
Lähiopetusjaksolla oppimisesi varmistetaan tasokokeilla.
Hyväksytysti suoritetun lähiopetusjakson jälkeen etäteoriakurssi on suoritettu loppuun ja sinulla on oikeus
osallistua Trafin teoriakokeisiin.

ILMOITTAUTUMINEN

Lähiopetusjaksoja järjestetään säännöllisin väliajoin. Päivämäärät ilmoitetaan Aivatronin tiedotteissa ja
verkkosivulla. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa

www.blueskies.fi/lahiopetus
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KIITOS!

Kiitos, että valitsit Blue Skies ePPL etäteoriakurssin!
Toivotamme sinulle nautinnollisia opiskeluhetkiä!

Blue Skies Aviation

Blue Skies Aviation Oy
Lentotie 89
17130 Vesivehmaa
info@blueskies.fi
www.blueskies.fi
+358 10 322 7762

