Palautetta Forssan yhteislyseon etäjaksosta keväällä 2020 /SV 1.6.2020
Lyseon 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta kysyttiin Wilmassa nimettömänä viidennen jakson lopulla (27.30.5.2020) palautetta etäjaksosta, joka alkoi 4 . jakson loppupuolella ja jatkui aina viidennen jakson
loppuun. Kyselyyn vastasi 77 opiskelijaa (noin kolmasosa).
Numeerisen arvioinnin mukaan etäopetus onnistui hyvin. Huonoimmat arvosanat sai ”Opettajien
työtapojen monipuolisuus”. Kurssien keskimääräistä toimivuutta toivottiin paremmaksi ja kokeiden
laadusta ja arvioinnin oikeellisuudesta oltiin hieman huolissaan.
Opiskelijat olivat keskimäärin huolissaan omista tiedoista, taidoista ja motivaatiosta etäopiskeluun.
(Opettajat havaitsivat tämän saman asian monin eri tavoin, mm. opettajan tekemiä opetusvideoita oli
eräissä kursseissa katsonut vain pieni osa ryhmän opiskelijoista jne.).
Viidennen jakson kursseja jäi suorittamatta noin kolmasosalla opiskelijoista. Toisaalta enemmän kuin yksi
kurssi oli jäänyt rästiin vain 13 prosentilla opiskelijoista (Lähde: lyseon opiskelijarekisteri).

Taulukko. Viidennen jakson kurssisuorituksia kesken (P-arviointi toukokuun lopussa 2020).

Ykköset (19)
Kakkoset (18)
Yhtensä

Vähintään 1
kurssisuoritus kesken
51 opiskelijaa (38 %)
47 (27 %)
98 (31 %)

Kaksi tai useampi
kurssisuoritus kesken
22 (16 %)
19 (11 %)
41 (13 %)

Kun kysyttiin hyviä käytänteitä, todettiin mm. seuraavaa:
-

Suurimmaksi osaksi kaikki kurssit meni hyvin.
Kurssin FY3 opetus toimi loistavasti. Oppitunnit videoina, malliratkaisut Pedanetissä ja apua sai aina
kuin kysyi.
ENA3-kurssilla sai opiskella paljon kaverin kanssa, joka helotti oppimista.
Livetunnit onnistuivat hyvin.
Psykologian 6 kurssi oli hienosti toteutettu, koska opettaja teki aina muistiinpanoista selitysvideon
ja Zoom-yhteyteen sai mennä jos oli ongelmia tai kysyttävää.
Ryhmätyöt!
Välikokeet oli hyviä.
Hyviä kursseja olivat ne, joilla aluksi pidettiin noin 30 min video-opetus ja sen jälkeen annettiin
aiheeseen liittyen 1-2 tehtävää, jotka piti tehdä seuraavaan tuntiin mennessä.
Ope X piti aina livetunnit ,se oli hyvä! (Tosin muutamassa kommentissa ei pidetty siitä, että kaikki
tunnit olivat live-tunteja).
Videomateriaali, koska voi tehdä omaan tahtiinsa.

Lähes kaikki vastanneet opiskelijat toivoi todellakin, että syksyllä lukio jatkuisi normaalisti (kts. taulukko).

Liite. Opiskelijoiden arvioinnit etäopetuksesta keväällä 2020
Arviointiasteikko oli: 1 =huono, 2 = tyydyttävä, 3 = kohtuullinen, 4 = hyvä, 5 = erinomainen.

Omat yhteydet ja laitteet toimivat hyvin.
Opettajien etäopetuksen ammattitaito
Kurssin toimivuus (etätunnit, tehtävien määrä ja laatu) oppimisen kannalta
Opettajien innostuneisuus
Opettajien työtapojen monipuolisuus
Opettajien antama tuki oppimisvaikeuksissa.
Kokeiden laatu, arvioinnin oikeellisuus ja oikeudenmukaisuus
Koulukaverien apu ja tuki
Yleinen ilmapiiri etäopetustunneilla
Omat tiedot, taidot ja motivaatio etäopiskeluun
Sain suoritettua suunnittelemani kurssit tavoitteiden mukaan.
Koulukuraattorin ja terveydenhoitajan saatavuus
Toivon todellakin että syksyllä lukio jatkaa normaalisti lähiopetuksena.
Ryhmänohjaajan toiminta
Opinto-ohjaajan toiminta
Apulaisrehtorin (Jokinen) toiminta
Vararehtorin (Kemppi) toiminta
Rehtorin (Veistola) toiminta
Kurssitarjonta ja kurssitarjotin

Keskiarvo
/5
4,3
3,26
3,19
3,38
3,04
3,38
3,22
4,01
3,68
3,32
3,71
3,85
4,35
3,99
3,97
4,14
4,09
4,47
4,08

Seuraavia parannusehdotuksia toivottiin:
-

Ei 75 min luentoja
Tehtävät pitäisi tarkastaa yhdessä
Livetunnit ovat välttämättömiä (monessa kommentissa)
Muistiinpanot olisivat tärkeät
Informaation löytyminen saisi olla selvempää (monessa kommentissa)
Liikaa palautettavia tehtäviä
Jotenkin pitäisi varmistaa että oppilaat oppivat.
Se, että saisi valita tekeekö yksikseen vai osallistuuko aktiivisesti joka tunnilla videopalaveriin.

