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5. Mikä ei ole toiminut?  

Välillä tulee unohduksia. Huoltaja ei voi muistuttaa asioista, koska tehtävät/info jaetaan vain 

oppilaalle. Toisaalta tämän ikäisen on hyvä jo oppiakin huolehtimaan tehtävistään itsenäisesti.  

Tekniikka välillä temppuillut.  

Opettajan tehtävä on opettaa ja vanhemman tehtävä seurata että työt tulevat tehdyksi. Totta, mutta 

ei toimi käytännössä. Vanhempi on ihan pihalla osasta koulunkäynnistä. Osa opettajista laittaa 

päivän tehtävät ainoastaan oppilaan Wilmaan, joten vanhemmat jotka ovat päivän töissä eivät kotiin 

tultua voi mistään tarkistaa tuliko kaikki tehtävät tehtyä. Ei nuori aina kerro itse rehellisesti mitä 

kaikkea piti tehdä päivän aikana. Ja normaalisti töissä käyvänä vanhempana joutuu useamman 

kerran päivässä soittamaan nuorelle, että olethan nyt varmasti seurannut lukujärjestystä ja pysynyt 

aikataulussa. Haasteellista yrittää muistaa nämä puhelut omien työkiireiden keskellä. Onneksi 

nuoren etäopiskelukäytös on viikkojen myötä parantunut. Alussa tehtiin yhdessä iltakaudet nuoren 

kanssa tekemättömiä tehtäviä, kun aamulla oli kotosalla ensin nukuttu pitkään ja sitten pelattu 

tietokoneella loppupäivä... 

 

 

 

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

 etäopiskelua kesälomaan saakka,ei oteta koronaa koululta muutaman viikon takia,yksinhuoltana 

mahdoton tehtävä jos koulusta tartunnan saa. 

Hyvä pitää silloin tällöin livetunteja. Koulu voisi kannustaa pitämään koulupäivän aikana taukoja 

ulkona  



Toivon, ettei kouluja enää tänä keväänä avata. 

Kunpa oppilaat pääsisivät takaisin normaaliin koulutyöhön  

Kunpa koulu jatkuisi normaalisti! 

Välillä ohjaaminen voisi kenties olla yksityiskohtaisempaa, esim. tehtävien tarkempi neuvominen. 

Tehtävistä palautteen antaminen (niin pos kuin neg) on tärkeää. Myös sen verran deadline- tehtäviä 

tunnilla, että ne kerkiää tehdä ko tunnin/tuntien aikana, välillä niitä on aika paljon (aineesta ja 

kerrasta riippuen) ja aiheuttanut tuskailua. 

Mielestäni on turha enää palata lähiopetukseen tänä keväänä.Kyseessä kuitenkin vain pari viikkoa. 

 

9. Mihin aikaan oppilaasi tekee koulutöitä: oppilaat tekevät koulutöitä klo 9-15. 

 

11. Vapaa sana: 



Kaikki sujunut meillä hyvin, ottaen huomioon miten lyhyellä varoitusajalla tämä etäkoulu alkoi. 

Opettajat olleet kannustavia ja kotiin tullut wilmassa tarpeeksi infoa. 

kivasti on mennyt,lapset tykkää etäopiskelusta,ei ongelmia ollenkaan,jaksamista ja terveyttä 

opettajille,näillä mennään kohti kesää. 

Kiitokset opettajille! Kiva olisis saada tästä kyselystä koontia. 

Kiitos opettajille, hyvin vedätte :) ! Ja kiva kun kysytte mielipiteitä tästä eletystä poikkeusajasta. 

Toivottavasti jatkossakin kotitalouden tehtäviä tehdään kotona. Tuo kodin ruokalistaan mukavasti 

vaihtelua, ja samalla nuori oppii ajattelemaan kokonaisvaltaisesti ruuanlaittoa prosessina. Myös 

siivoustehtävät plussaa! 

Hyvin te vedätte! 

Viikonloppuna tehdään rästissä olevat tehtävät! 

Erityis kiitos opettajille jotka antavat tehtävät hyvissä ajoin (edellisenä iltana tai heti aamulla) eikä 

vasta 5min oppitunnin alkamisen jälkeen. Helpottaa omaan tahtiin tekemistä. 

 

 

 

 


