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Arviointien yhteenveto
Opevinet 11.11.2008
Hakuehdot
Aikaväli: 01.10.2008 - 31.10.2008
Ylläpitäjän yksikkö: HAKE-MEDIA
Moduli: Fronter käyttöönottokoulutus
Kouluttajat: Helsingin yliopisto Vantaan tkl
Koulutuspaikka: Kaikki
Lomake: Päätösarviointi
Kurssien lukumäärä: 5

Numeeriset arvioinnit yhteisistä kysymyksistä
Kysymys

Vastauksia

Keskiarvo

Lomakkeita

Kysymys

Keskiarvo

Lomakkeita

Vastauksia

Kouluttaja hallitsi Fronterin hyvin

4.60

5

43

Koulutuksen sisältö antoi mielestäni riittävän kuvan Fronterin
mahdollisuuksista

3.84

5

43

Koulutus antoi valmiudet ottaa Fronter- ympäristö käyttöön
omassa opetuksessani / työyhteisössäni

3.14

5

43

Numeeriset arvioinnit lomakekohtaisista kysymyksistä

Sanalliset arvioinnit
Minkälaista jatkokoulutusta toivoisit tulevaisuudessa?
Ideariihiä fronterin sisällön tuottamisesta.
Varmaan tarvitsisin lisää valmiita malleja ja valmiita tehtäviä joita voisin suoraan käyttää oppilaiden kanssa.
Omassa koulussa järjestettävä Fronterin "seuranta/täydennyskoulutus"
Omalla koululla omassa rauhassa yhtä asiaa kerrallaan.
LISÄÄ KOULUSTUSTA KÄYTÄNNÖN OPETUSTYÖHÖN LIITTYEN PIENEMMISSÄ RYHMISSÄ
Fronterin "ylläpitokoulutusta" eli kun nyt on luotu alkeet, niin lisätietoa fronterin käytöstä, kun on itse jonkin
verran tehnyt ja tutustunut fronteriin.
tukiopetusta tai kertauskursseja kaivataan.
Kertausta jo opitusta
Keskityttäisiin oman huoneen/oppimisympäristön tekemiseen
Luokka-asteista täsmämateriaalin hakua ym.
fronter on helppokäyttöinen, en tarvitse lisäkoulutusta.
Haluan tutustua mahdollisuuksiin itsenäisesti.
Enempi henkilöstön keskinäisen käytön - tiedotus ym. koulutusta
Muutaman viikon harjoitteluajan jälkeen olisi hyvä päästä uudelleen koulutukseen. Hyviä kysymyksiä olisi
varmasti silloin lisää!
samanlaista
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Fronter kieltenopetuksessa
Ma-fy-ke opettajille oma koulutus, jossa vois yhdessä mieetiä jär´keviä käyttötapoja fronterille
Pieni kertaus
Lyhyitä opetustuokiota rajattuihin aiheisiin.
Tarpeen mukaista.
Pitää ensin kokeilla enemmän, ennenkuin pystyy esittämään toiveita.
oman aineen erityiskoulutusta
En varsinaisesti jatkokoulutusta, vaan kontaktihenkilön, jolta voi tarvittaessa kysyä. Sellainenhan meillä on.
Halusin jatkaa ja saada lisää
Itsenäistä
Klinikkamuotoisia koulutuksia omalla koululla tai kokopäivä koulutus Mediakeskuksessa.
Kysymyksiä tulee varmasti lisää sitten kun perehtyy enemmän oman huoneen ja tehtävien tekemiseen.
Lisäopetusta frontterinkäyttöön
Mitä muuta haluat sanoa koulutuksesta?
Opettajien tietämys/osaamistaso on hyvin erilainen. Itselle tahti oli hiukan turhan hidas. Ehkä opettajat
olisivat voineet jakautua kahteen ryhmään osaamistason mukaan. Näin kaikki olisivat saaneet enemmän irti
Fronterin käytön oppii vain tekemällä.
Kiitos!
Koulutus hyvä, mutta opin hitaasti, koska aina pitäisi ehtiä tehdä monta kertaa ja monena päivänä, jotta
jäisi muistiin. Kiitos!
Koulutus oli mielestäni selkeä.
Asia vaatii runsaasti perehtymistä, johon tulisi varata riittävästi kertaavaa opetusta
Pätevä kouluttaja ja selkeä eli Annille kiitos!
Koulussa on vain yksi toimiva atk-luokka, joten fronterin käyttö käytännössä on mahdotonta, mutta onhan
se kiva tietää tällaisesta mahdollisuudesta.
Aika monta tuntia piti olla paikalla saatuun tietomäärään nähden.
Tutkinet ei toiminut aina.
Väsyttää
Eri kouluttajilla voisi olla yhtenäisempi linja.
Mielenkiintoista. Vähän kuitenkin raskasta tällainen tiivis paketti tiukalla aikataululla.Aion iilman muuta
harjoitella!
kyllä, 2h + 2h +2h, ei 4h +4h
Lyhyt aika omaksua, vaatii paljon harjoittelua
Hyvä ja selkeä kouluttaja.
Mielenkiintoista, mutta soveltaminen ainakin oppilaiden kanssa työskenteltäessä aika mahdotonta.
Opetan niin pieniä erityisoppilaita, etten juurikaan voi käyttää tätä systeemiä heidän kanssaan.
Erilaisia esimerkkejä käytöstä olisi voinut olla enemmän.
Hyvä koulutus, paljon asiaa
Otti päähän viraston sanelema pakkokoulutus! Ihan antoisaa oli silti.:)
Koulutus oli erittäin tärkeä
Ensimmäiset "myyntipalaverit" pois, heti käytäntöön!
kiva ope
Koulutus oli hyvä!
Erinomainen kouluttaja mutta paljon asiaa liian lyhyessä ajassa
Nopeatahtista.
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