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1.LUOKAT  

 

 

3. Oppilaan jaksaminen (avoimet kysymykset) 

· Yleensä perjantaisin alkaa olla väsymystä havaittavissa (tämä myös kun koulua siellä kirkolla on). 

Hyvin lapsi jaksaa tehdä annetut tehtävät ja innostuukin niistä hyvin.  

· Etäopetus on sujunut hyvin, ja koulupäivät ovat menneet mukavasti hyvien ohjeiden ansioista.  

 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin?  

· Tehtävät tulee ajallaan. Apua saa tarvittaessa. Opettajilta saatu ääniviestipalaute on ollut  

tykätty.  

· Tehtävänannot sekä opetusvideot ovat olleet selkeitä ja tehtävien määrä on vaikuttanut  

olevan sopiva.  

· Ohjeistus ja informointi on ollut hyvä  

· Selkeät ja monipuoliset tehtävät.  



· Tehtävät tulee ajallaan ja opettajat ovat lasten tukena oppimisessa myös ohjaaja mukana 

soittamassa kuulumisia ja tekemässä testejä. Tulee opetusta esim. watsapp-viestinä ekaluokkalaisille 

hyvä. Ymmärrys, ettei voi mennä ihan lukujärjestyksen mukaan ja voi tehdä sen päivän aikana 

tehtävät. Opettajien luovuus tehtävien annossa ihailtavaa.  

· Ohjeistus ollut hyvää ja ymmärrettävää.  

· Yhteydenpito opettajiin, tehtävien ohjeistukset, video-ohjeet, testit  

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut?  

· Välillä haasteita, kun vanhemmalla on töitä, mutta joutuu kuitenkin opastamaan joissain asioissa 

oppilasta  

· Ensimmäisen luokan oppilas vaatii paljon opettamista ja ohjausta ja läsnä on oltava lähes koko ajan. 

On muistettava, että moni vanhempi tekee koulupäivän lisäkäsi oman työvuoronsa ja jaksaminen on 

koetuksella. Siksi tehtäviä voisi olla hieman vähemmän, jos mahdollista.  

6. Mitä muuttaisitte loppukevään opiskelussa ja mitä toiveita teillä on?  

· Jatketaan samaan malliin aina toukokuun loppuun saakka. Kouluja ei tulisi avata ennen kuin 

syksyllä.  

· En näe tarvetta muutoksille.  

· Enemmän opetusvideoita opettajilta ekaluokalle?  

· Arki on alkanut sujumaan näinkin etäkouluna, ja toivon edelleenkin, että voimme mennä perheen 

rytmiin. Nimittäin haluamme varmistaa lastemme oppimisen tuen niissä tehtävissä missä aikuisen 

tukea kaivataan.  

· Ei muutettaisi mitään, näin on onnistunut kaikki.  

 



 

 



 

 

11. Vapaa sana ja terveiset opettajille.  

· Aurinkoista ja hyvää kevättä Kiitokset kannustuksesta ja joustavuudesta (merkitsee paljon näin 

3vuorotyötä tekevälle lähihoitaja-äidille)!  

· Etäopetus on järjestetty hyvin ja oppilas saa palautteen tekemistään tehtävistä nopeasti. Kiitos 

hyvästä työstä opettajille!  

· Kiitos ja voimia loppukevääseen!  

· Hyvää työtä teette ja osaatte olla herkällä korvalla erikoistilanteessakin.  

· Kiitos isosta työpanoksesta koko koulun henkilökunnalle, että takaatte lapsien turvallisen 

koulunkäynnin myös näin poikkeusoloaikana. Jaksamista ja iloa loppukevääseen!  

· Kiitos teille loistavasti toteutetusta etäopiskelujaksosta. 

 


