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Palaute kurssista 582310
Aineenopettajan tietotekniikka (syksy 2005), Jukka Eskola
31.12.2009
Vastausten lukumäärä 4.

Kysymys

Vast.lkm Keskiarvo

1 Mikä oli kurssin vaatimustaso?

4

3,0

2 Sain selkeän kuvan siitä, mihin kurssilla oppimaani tarvitsen.

4

4,8

3 Tunsin syventyneeni kurssin aihepiiriin.

4

5,0

4 Opin taitoja, joista on hyötyä myöhemmin opinnoissani tai työssäni. 4

4,8

5 Kurssilla oli hyvä opiskeluilmapiiri.

4

5,0

6 Opettaja aktivoi opiskelijoita.

4

4,8

7 Opettaja teki selkeän eron olennaisen ja epäolennaisen välillä.

4

4,8

8 Opettaja esitti vaikeatkin asiat ymmärrettävästi.

4

4,5

9 Opetuksen ulkoiset puitteet (tila, välineet) olivat hyvät.

4

4,5

16 Harjoitusryhmän pitäjä osasi asiansa.

4

4,2

17 Harjoitustehtävät käsittelivät kurssin keskeisiä asioita

4

4,5

18 Harjoituksissa käyminen auttoi asioiden ymmärtämistä.

2

5,0

20 Kokeet mittasivat hyvin kurssin keskeisiä asioita.

1

5,0

21 Kokeiden vaikeustaso oli sopiva.

1

5,0

22 Kokonaisuutena olen kurssiin tyytyväinen.

4

4,8

Yhteensä

4

4,7

Kokonaiskeskiarvoissa ei ole mukana kysymys 1.
Laitoksen kaikkien syksyn kurssien keskiarvo oli 3,9.
Vaihtoehdot:
1: 1 liian helppo, 2 helppo, 3 sopiva, 4 vaikea, 5 liian vaikea.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22: 1 täysin eri mieltä, 2 enimmäkseen eri mieltä, 3 ehkä, 4 enimmäkseen samaa
mieltä, 5 täysin samaa mieltä.

Palaute ohjaajittain

Ohjaaja

Vast.lkm Ohjaaja osasi Tyytyväinen kurssiin Kurssin vaatimustaso

Jukka Eskola 4

4,2

4,8

3,0

Tekstimuotoiset vastaukset
Kysymys 10 Mitä puutteita totesit opetuksen ulkoisissa puitteissa?

Skype-yhteydessä ongelmia
Moodlen ryhmätyöominaisuudet eivät päätä huimanneet, Skypeyhteydessä oli säätöä
Kysymys 11 Mielipiteesi oppimateriaalista (kirjat, monisteet yms)?

Ok
erinomainen
hyviä linkkejä ;)
Kysymys 12 Mikä oli parasta kurssissa?

Keskuskelut
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Hyvä atmosfääri. A. Rytkönen
kannustavuus, ilmapiiri, hyvä asiasisältö, hyvä porukka
Verkkokeskustelut
Kysymys 13 Mikä oli kurssin pahin heikkous?

Projektityöt
ei mitään 'pahin'-tyyppistä
projekti jäi jotenkin irralliseksi ja kakkossisällöksi
Kysymys 14 Miten kurssia voisi kehittää?

Pystyään ajankohtaisissa asioissa.
keskustelut voisi laajentaa projektiksi, jolloin erillisen projektin voisi jättää pois (tosin nykyinenkin
tapa on hyvä)
Kysymys 19 Muita kommentteja harjoituksista ja/tai harjoitusryhmien pitäjistä.
Kysymys 23 Millaisia tavoitteita asetit itsellesi tällä kurssilla? Arvioi, miten tavoitteesi toteutuivat ja mitkä tekijät vaikuttivat
niiden toteutumiseen/toteutumatta jäämiseen.

tukea opettamisen ongelmatiikkaan; sitä sain runsaasti
Tavoitteena oli saada selville lähinnä sitä, että mitä siellä tunnilla sitten pitäisi opettaa. Tätä
kurssilla tottavie käsiteltiin, ja en mitään lopullisia vastauksia toivonutkaan, joten voidaan sanoa,
että tavoitteisiin päästiin.
Kysymys 24 Miltä kurssin sisältö tuntui: mitkä asiat olivat tuttua, mikä oli uutta?

Moodle oli uusi muut tuttua
vertaistyöskentely antoisaa; kuulla muiden ajatuksia ja mielipiteitä ja ideoita
Koneenkokoaminen oli tuttua, mutta yleisylläpitovinkit olivat tervetulleita. Muuten kurssilla tuli
tasaisesti uutta tietoa vanhan päälle
Kysymys 25 Miltä Moodlen käyttö kurssilla tuntui?

Moodle on hyvä lisä kurssilla, jos opiskelijat pysyvät aktiivisena.
meni ihan loistavasti
Ryhmätöissä ei kätevä, keskustelu toimi, pikaviestitoiminnot eivät. Keskustelut olivat sisällöltään
hyvin rikkaita, joten Moodlen käyttö näin ideana onnistunut.
Kysymys 26 Vaikuttiko järjestelmien käyttö siihen, että muutit opiskeluprosessisi verratuna muihin kursseihin?

Ei.
kyllä
? No totta kai nyt tehdään töitä niillä työkaluilla kuin annetaa, joten kai siinä opiskeluprosessikin
muokkautuu sen mukaan...
Kysymys 27 Mitä mieltä olit kurssin kestosta; oliko kurssi sopiva, väljä vai liian tiivis?

Sopiva. Kerran viikossa tapaaminen on huomattavasti parempi kuin useita tapaamisia viikossa.
Varsin tiivis
sopiva
Ei ainakaan liian väljä. Tiiviiltä tuntui lähinnä siksi, että keskustelujen vuoksi piti olla online vähän
koko ajan.
Kysymys 28 Millaisia ongelmia kohtasit kurssin aikana ja miten ongelmatilanteet ratkesivat?

parityöskentelyn tapaamisia oli vaikea järjetää; tapahtui sitten mm. sähköpostitse
Kysymys 29 Millaista tukea ja ohjausta sait muilta opiskelijoilta ja opettajilta; millaista olisit kaivannut?

Hyvä tuki
kaikkea sopivasti
Kysymys 30 Parannusehdotuksia ohjaukseen?

ohjaus oli hyvää
Olisi ehkä pitänyt enemmän potkia vauhtia töihin, mene tiedä.
Kysymys 31 Jos kurssin toteuttaisi toisella tavalla, miten sen voisi tehdä?

projektin toteutusta voisi miettiä
No projektin voisi vaihtoehtoisesti jättää pois ja panostaa vaikka enemmän oppimispäiväkirjoihin tai
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muuhun tuotokseen. Tai sitten ei.
Kysymys 32 Kuvaile kurssia kolmella adjektiivilla.

Hyvä, antoisa ja hyödyllinen
innostava informoiva opettava
Keskusteleva, erilainen, ilta-aikainen
Kysymys 33 Muita kommentteja kurssista.

Hyvä kurssi, kiitos!
Lunasti asettamani odotukset ja oli sopivasti erilainen verrattuna sekä TKTL:n muihin kursseihin
että SOKLA:n opettajakamaan.
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