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5.LUOKKA 

 

 

3. Oppilaan jaksaminen (avoimet vastaukset) 

· Tiivistettynä työt sujuvat hyvin.  

· Paremmin kuin aikaisemmin, kun jää taksimatkat pois. Kaverisuhteita kuitenkin kaipaa, 

ylimääräinen energia ilmenee ehkä nahisteluna sisarusten kanssa.  

· Open tehtäväanto on monipuolinen ja motivoi lapset. Sen takia lapset jaksavat hyvin!  

· Välillä turhautumista, jos ei ymmärrä jotain asiaa.  

· Kevät alkaa olla pitkällä ja ehkä se tuntuu hieman, kun kesälomaa odottaa. Muutoin kuormitus ei 

ole ollut liiallinen, vaikka muutos on ollut suuri normaaliin opetukseen.  

· Yllättävän hyvä tilanteen huomioon ottaen. Kouluun jo mieli tekisi ja kavereita ikävä. Aivot toimivat 

paremmin silti kotona. 

 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin?  

· Lähestulkoon kaikki  



· Selkeät ohjeet tehtävissä, yhteys opettajaan hyvä, kokeet selkeät, kouluruoka hyvää. Kotiin liittyvät 

tehtävät myös hyviä (siivous ja pihahommat).  

· Yhteydet  

· Tehtävien saanti, yhteys opettajaan ja läksyjen tekeminen.  

· Monipuoliset tehtävät. Huippu opettaja.  

· Hyvin tehty päivärytmi.  

· Tehtävän annot ovat olleet yleensä selkeitä.  

· Pedanet avoimena tehtävien ilmoitusvälineenä on ollut hyvä. Whatsapp-tehtävien palautukseen ja 

viestien välineenä toiminut myös hyvin, ja teams-oppitunnut myös onnistuneet hienosti. Iso 

hatunnosto siitä kuinka onnistuneesti olette ottaneet tilanteen haltuun.  

· Opettaja panostanut monipuoliseen oppimiseen ja oppilaiden kannustamiseen.  

· Opettajien selkeät ohjeet.  

· Tehtävienanto toimii, samoin teams-ryhmäpuhelut  

· Opettajien saatavuus vaikeiden tehtävien eteen tullessa, ja tehtävien anto ollut selkeää ja sujunut 

hyvin. 

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut?  

· Alussa videoyhteyttä ei opettajaan, nyt on parempi, kun melkein päivittäin näkee opettajan, 

kuitenkin kynnys kysyä apua, jos ei jotain ymmärrä, sitten kysyy vanhemmilta ja äksyää, jos/kun 

ohjaa kysymään opelta.  

· Välillä tehtäviä tuntuu olevan liikaa. Pitäisi muistaa, että moni vanhempi tekee lasten etäopiskelun 

lisäksi oman työvuoronsa. Nettiyhteydet eivät välillä toimi. Myöskään aina ei ole tullut palautetta 

tehtävistä ja tarkistus voi jäädä vanhempien vastuulle.  

· Useamman lapsen kanssa ajoittain haastetta jakaa digilaitteita, kun kaikkien pitäisi olla yhtä aikaa 

tavoitettavissa.  

· Netti välillä pätkinyt.  

· Tuli seinä vastaan, eikä oppilas jaksanut.  

· Puukäsityöt.  

 

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

· Lukukausi loppuun etäkouluna  

· Jos mahdollista, vielä hieman vähemmän tehtäviä ja ainakin aina jotain pientä palautetta 

tehtävistä.  

· Ehkä kevennystä pikkuhiljaa loppua kohti ehkä teams juhlat!?! Ulkoilupäivä oli huippu  



· Voisiko esim. luokanopettajan teams-tunteja porrastaa.  

· Jatketaan etäopiskelua. 

 

 



 

 

11. Vapaa sana ja terveiset opettajille.  

· Hyvin kulkee. Jaksamista kaikille!  

· Tsemppiä tässä tilanteessa, muistakaa kysellä jokaiselta oppilaalta kuulumisia.  

· Jaksamista myös teille opeille  

· On kiva seurata 5 luokkalaisten touhua, kiva luokka.  

· Todella hyvin ja nopeasti lähti opetus käyntiin vaikka tilanne uusi kaikille.  

· Kiitos ja jaksamista loppukevääseen!  

· Tsemppiä teidän työhönne. Kyllä tästä selvitään. 

 


