Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329434861 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Oli hyvä ettei kemiassa tunneilla käytetty aikaa yhteiseen luennointiin vaan jokainen sai apua itselleen vaikeissa
asioissa. Biologiassa vaikeimmista asioista lyhyet tietoiskut olivat ihan hyödyllisiä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Opettajia oli riittävästi eikä apua tarvinnut yleensä odottaa pitkään.
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L, tavoitteeni nousi
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
Materiaalia ainakin!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyödyllinen ja mukava ilmapiiri, opettajat todella osaavia! Varsinkin kemiassa kurssi antoi paljon osaamista ja
itseluottamusta kirjoituksia varten!
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Kemian materiaalit olivat tosi hyvät, biologiassa jotkut asiat käsiteltiin välillä lukion oppimäärään nähden
turhankin syvällisesti.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Harjoituskokeista ei kurssin alussa ollut juurikaan hyötyä kosks kaikkia asioita ei ollut ehtinyt vielä kerrata.
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,2

Oppilas: 6332562819 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329436910 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
14. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
15. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Kurssilla tehtiin pääasiassa laskuja ja muita tehtäviä joka oli mielestäni todella hyvä ja mafynetin tehtäväpankki
todella mainio. Laskurutiini ei varmasti olisi muuten kehittynyt näin hyvin.
16. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Sain apua aina ja nopeasti kun sitä tarvitsin.
17. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
18. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M. Tavoite muuttui realistisemmaksi ottaen huomioon oman lähtötilanteen.
19. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
Suosittelen.
20. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Mainio kurssi ja kurssimateriaali. Sai rahalle vastinetta.
21. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia
22. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
23. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
24. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
25. Avoin sana
Suosittelen kaikille!
26. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6332562819 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6332562819 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
27. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
28. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
29. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Täydet pisteet
30. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
31. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: Olen toiveikkaampi arvosanojeni suhteen kuin aiemmin.
32. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
33. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvää ja asiantuntevaa opetusta. Opettajat kannustivat oppimaan sekä olivat valmiita ja avoimia auttamaan juuri
siinä asiassa, missä tarvitsi apua. Täydet pisteet siitä, että teillä on asiantuntevia opettajia, jotka ymmärtävät, mitä
kysyn ja osaavat antaa vastauksen selvän kysymykseeni. Opettajat välittivät siitä, että todella opin asian
34. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 5
35. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
36. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
37. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Kemian kurssilla voitaisiin myös pitää lyhyt n.15-20 minuutin tietoisku tietystä aiheesta. Samoin myös tablettia voisi
kehittää niin, että merkintöjä voitaisiin pallojen sijaan, voida merkitä keltaisella värilla ja, että ne olisivat pysyviä.
(eivätkä lähtisi aina kun poistuu tietystä teoria-osuudesta) Tehostaisi oppimista kun näkee, mitkä asiat tekstistä
olisivat erityisen tärkeä muistaa
38. Avoin sana
39. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6332562819 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329778848 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus:
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus:
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus:
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus:
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus:
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus:
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329778848 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329737616 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
Itsenäinen työskentely oli hyödyllistä
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M, ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
Voisin ehdottomasti suositella
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Erittäin hyödyllinen kurssi!
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Ei ole
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
3,3

Oppilas: 6329737616 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329670223 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Lyhyt matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: C
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvä kurssi
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,5

Oppilas: 6329670223 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329483510 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Oli mukava ja tein hyvää edistymistä
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: Kemia Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 4
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
On todella hyvä ja auttava suosittelen.
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329483510 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329441061 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
Parempi metodi kuin lukiossa. Opettajalla oli aikaa auttaa jos asia oli epäselvä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: Omat tavoitteensa laskivat, mikä on mielestäni vain hyvä. Olen realistinen yo-arvoasanojeni suhteen, C-E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvää opetusta tauotetusti, mikä auttoi jaksamaan. Tabletti on kooltaan melko pieni sekä toivoisin että teorian omat
merkinnät jäisivät pysyviksi eivätkä häipyisi poistuessa teoria osuudeata. Merkinnät voisivat pallojen sijaan olla
esimerkiksi keltaisella tekstivärillä, jotta kerratessa voi nähdä mitkä asiat olivat tekstissä tärkeitä muistettavia tai
vaikeita, joita vielä kerrata
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 5
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Kemiassa ei ollut tietoiskuja, joita olisi voinut ehkä olla yksi tai kaksi kuten biologiassa
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Merkinnät tablettien pallojen sijasta voisivat olla keltainen tekstiväri ja ne olisivat pysyviä, eivätkä lähtisi aina
poistuessa teoria osuudesta. Se olisi tärkeää koska teoria olisi silloin helpommin kerrattivissa sekä sisäistettävissä.
Kemiassa olisi hyvä olla ainakin yksi tietoisku n.10-30min/ päivä
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329441061 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329440595 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Aina kun pyysi apua sitä sai!
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E molemmista ja tavoite muuttui realistisemmaksi kurssin avulla.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
todellakin suosittelen
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Aktiiviset opiskelumetodit tekevät opiskelusta tehokasta ja tabletin ohjelma on todella hyvä ja tehokas. Kurssi pelastaa
tulevaisuuden.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Kemiassa opettajasta enemmän hyötyä laskuihin, mutta molemmat tosi hyviä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
kurssin välikokeet olivat liian vaikeita ja hyödyttömiä kun ei ollut ehtinyt opiskella vielä kaikkia kursseja. Kurssitabletyi
olisi todella hyödyllistä saada jo ennen kurssin alkua ja kurssi voisi muutenkin olla pidempi.
12. Avoin sana
Kesän paras päätös oli osallistua kurssille
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
3,3

Oppilas: 6329440595 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329437609 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Opin tehokkaammin kuin koulussa kun sai itse tehdä tehtäviä ja sai apua juuri niihin asioihin mitä ei osannut sen
sijaan että joku olisi vain puhunut luokan edessä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: pitkä matematiikka Mutta ja biologia Ei eikä muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Olen tyytyväinen ja olen saanut lisää motivaatiota erityisesti matematiikan opiskeluun jota ei enne niin paljoa ollut.
Mafynetin avulla on helppoa kerrata ja tehtävät, joita ei osannut ekalla kerralla tulee tehtyä uudestaan mitä ei
muuten välttämättä tulisi tehtyä.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: Kemia Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 3
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Biologiassa oli ehkä hieman lukion oppimäärän ylittävää tietoa missä meni välillä vähän sekaisin vaikka olikin
hyvä oppia myös lisää.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,1

Oppilas: 6329436910 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329436287 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: m, tavoite ei ole muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
Kurssi valmistaa hyvin yo-kokeisiin ja sain kurssilla opettajilta tarvittaessa apua tehtävien ymmärtämiseen, ja en
välttämättä koulun tunneilla olisi saanut näin yksityiskohtaista ja informatiivista apua.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Kurssi oli kattava ja hyvä
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 4
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: En osallistunut monelle kurssille.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Ei ole.
12. Avoin sana
Mafylle kannattaa osallistua kurssit ovat kattavia ja kehittäviä.
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329436287 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329434445 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja kärsivällisiä, vaikka ei heti kysyttävä asia aukeaisikaan. He opettavat
asioita samalla kysyen aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jolloin varmistuu, että tehtävän takana oleva teoria on
ymmärretty.
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Todella toimiva!
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: 5 Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 4
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329434445 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329433381 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
Tuli paljon laskettua, mikä on hyvä. Ihan kaikkia asioita ei tullut tehtävissä vastaan, joten kotona lukiessa tuli
muutamia kysymyksiä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L/E, ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
Suosittelen, jos haluaa nostaa tasoaan.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
:)
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 4 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,5

Oppilas: 6329433381 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329433376 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Helppo oppia kun tehtäviä saa tehdä omaan tahtiin!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E ja tavoite pysyi samana kurssin aikana
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
Tehtävät ja teoria osat loistavia oppimiseen, vaikka jostain asiasta ei olisikaan paljon tietoa etukäteen
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Loistava kurssi joka valmentaa ylioppilaskirjoituksiin
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329433376 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329432399 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
Aina kun pyysi apua sitä sai!
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E molemmista ja tavoite muuttui realistisemmaksi kurssin avulla.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
todellakin suosittelen
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Aktiiviset opiskelumetodit tekevät opiskelusta tehokasta ja tabletin ohjelma on todella hyvä ja tehokas. Kurssi pelastaa
tulevaisuuden.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Kemiassa opettajasta enemmän hyötyä laskuihin, mutta molemmat tosi hyviä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
kurssin välikokeet olivat liian vaikeita ja hyödyttömiä kun ei ollut ehtinyt opiskella vielä kaikkia kursseja.
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329432399 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431692 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Lyhyt matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Vaikeisiin aiheisiin sai hyvin apua ja neuvoja.
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E-L
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvä työskentelyilmapiiri ja selkeää ohjeistusta/opettamista opettajilta koko kurssin ajan.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329431692 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431436 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
jos aloitti tehtävien tekemisen alusta, ei millään ehtinyt vaikeimpiin tehtäviin asti, joissa tarvitaan eniten apua
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M ja ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
hyvä kurssi, josta saa paljon irti kunhan uskaltaa kysyä
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 4 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
pidempi kurssi tai tablettien jako etukäteen voisi ehkä vielä parantaa kurssin toimivuutta
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4

Oppilas: 6329431436 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431402 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
Tuli paljon laskettua, mikä on hyvä. Ihan kaikkia asioita ei tullut tehtävissä vastaan, joten kotona lukiessa tuli
muutamia kysymyksiä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L/E, ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329431402 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431256 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M-E ennen ja nyt E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Asiantunteva opetus ja hyvä työrauha. Apua saa aina ja tuntuu, että on kehittynyt paljon ja varmuutta on tullut lisää.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
Suosittelen ehdottomasti MAFYn kursseja
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,5

Oppilas: 6329431256 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431180 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 3
enemmän ryhmätöitä ja projekteja!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: sama on yhä eli E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvä opetus ja hiljaista
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 3 Biologia 4
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: tietoiskut boksissa hyviä, samantyyppisiä voisi olla kemiassakin
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
on
12. Avoin sana
moi
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,8

Oppilas: 6329431180 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329431170 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia Biologia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: Kemia E ja biologia L. Ei muuttunut, mutta kurssit tekivät tavoitteeni tuntumaan realistisemmilta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Tehokas ja erittäin hyvä tapa kerrata lukion oppimäärän asiat!
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 5 Biologia 5
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: Biologiassa tunneilla oli lyhyitä tietoiskuja, mitkä kemian kurssilta puuttuvat. Mielestäni tämä sopi oikein
hyvin kurssien sisältöön nähden - kemiassa parhaiten oppii itse laskemalla ja tekemällä kun taas pienet tietoiskut
biologiassa auttoivat saamaan u
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
Mafyn kurssit on erittäin tehokas tapa valmistautua kirjoituksiin! Kursseilla saa paremman kokonaiskäsityksen
oppimäärän asioista, mikä helpottaa ymmärtämistä. Suosittelen lämpimästi kaikille kirjoituksiin valmistautuville!
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,5

Oppilas: 6329431170 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329430981 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 3
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 2
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 2
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: M, tavoitteeni ehkä tippuivat hieman
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
hyödyllinen, mutta vaatii kurssikirjoihin paneutumista huolella jolla voi saada parhaan hyödynd
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329430981 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329430900 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 3
opettajat voisivat tehdä joitakin tehtäviä taululle
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 3
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: e-m kurssi kasvatti halua opiskella yo kokeisiin enemmän
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
paljon enemmän saa aikaan kuin kotona. hyvää materiaalia. fysiikassa voisi olla enemmän perustehtäviä
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: 3 Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 4
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: fysiikassa joissakin aiheissa oli hyvin vähän perustehtäviä
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
usein kysyttyjä yo kysymyksiä voisi käydä läpi taululla
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
3,9

Oppilas: 6329430900 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329430770 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Tabletit sikajees, mafynetti ihan paras, Jaakko on ihan älyttömän hyvä ope.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
Paitsi tuntu et apuope melkee jopa vältteli mua? Eipä sillä nii väliä koska niinä kertoina ku se tuli auttamaa ni yleensä
ei osannu vaa kutsu Jaakon paikalle
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L, ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
Jos aikoo edes yrittää ni kannattaa
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Tosi jees, olisipa koulu tällaista!
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: 5 Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
Jaakko osaa ottaa siihen tosi henkilökohtasen tatsin ja haastaa tarpeeksi, muttei liikaa. Kiitos!
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Noi kurssimateriaalit vois pistää seulan läpi ku kirjotusvirheit oli jonkin verran
12. Avoin sana
Ihan h*lvetin kova
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329430770 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329430114 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 3
Olisi ollut kiva käydä joitakin juttuja yhdessä esim. taululla.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L, ei muuttunut.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
Todella hyödyllinen!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Paljon varmempi ja motivoituneempi olo YO-kirjoituksiin.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 4 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4

Oppilas: 6329430114 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329429902 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Lyhyt matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
oli just jees
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
kyl vaik en kauheesti apua pyytäny ??
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: L-E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
oli muksut ja kannustavat opet, rento meininki, 6/5 ??
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 4
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
Kantsii oikeesti tulla, jos oot vähän laiskempi opiskelija (niinku mä) nii kurssilla tulee tehtyy duunii ja kaikki motivoi
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329429902 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329429679 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E, ei muuttunut
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvä ja tehokas kurssi kokonaisuudessaan
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia 4 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
Kurssilla voitaisiin yhdessä kerrata lukion kursseja.
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4

Oppilas: 6329429679 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329428725 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 5
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus:
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvää
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: Kemia 5 Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 3
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,6

Oppilas: 6329428725 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329427283 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
hyvin toimivat
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: tavoitteeni molemmista aineista on L
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 4
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
oikein hyvä kylläkin melko kallis
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: 5 Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
jaakko opetti hyvin uuden aihealueen ja katja oli oikein hyvä auttamaan tehtävien kanssa
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus: ei
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
ei
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329427283 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset

Oppilas: 6329427108 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329427067 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: E
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 3
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: 4 Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 3
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
3,8

Oppilas: 6329427067 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329426647 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 5
Hyvät kun sai itse laskea mutta sai aina apua jos tarvitsi. Hyvät tehtävät ja teoriat.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 5
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: C ei
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Hyvä kurssi, oli paljon apua.
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 5 Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
5

Oppilas: 6329426647 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329372291 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus:
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus:
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus:
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus:
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus:
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus:
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329372291 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6332637389 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
14. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus:
15. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus:
16. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus:
17. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus:
18. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus:
19. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus:
20. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
21. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: Fysiikka: Kemia Biologia
22. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus:
23. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
24. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
25. Avoin sana
26. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)

Oppilas: 6329372291 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329349771 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Lyhyt matematiikka Kemia
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
1. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 3
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 3
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
4. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 4
5. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus: 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
yhyyy
8. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 3 Fysiikka: 3 Kemia 4 Biologia 5
9. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 5
10. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
12. Avoin sana
13. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,3

Oppilas: 6329349771 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset

Oppilas: 6329349771 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

Palautteen vastaukset
Oppilas: 6329427108 (Yksilöllinen numerotunniste)
Opetusryhmä: Pitkä matematiikka Fysiikka
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
14. Oliko opetus mielestäsi asiantuntevaa?
Vastaus: 4
15. Millainen on mielipiteesi työtavoista?
Vastaus: 4
16. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut?
Vastaus: 4
17. Miten olet kehittynyt kurssin aikana?
Vastaus: 3
18. Mikä on arvosanatavoitteesi yo-kirjoituksissa nyt ja muuttuiko tavoitteesi kurssin aikana?
Vastaus:
19. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
ylioppilaskirjoituksiin?
Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi."
Vastaus: 5
20. Mielipiteesi kurssista yleisesti?
Kiva yksilöllinen kontanktiopetuskurssi, opettajia voisi pyytää olla käyttämättä kirosanoja ja puhumaan täten
asiallisesti.
21. Minkä arvosanan antaisit kurssille oppiaineittain
Matematiikka: 4 Fysiikka: 5 Kemia Biologia
22. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit matematiikan ja fysiikan vastaanottoja?
Vastaus: 3
23. Jos osallistuit useammalle kurssille, niin oliko kurssien välillä materiaalin tai toteutuksen suhteen eroa?
Vastaus:
24. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssin suhteen
teoriaosuuksiin yksi tai useampi mallilasku
25. Avoin sana
26. Palaute opettajista (Henkilön opettajapalautteen keskiarvo)
4,3

Oppilas: 6329349771 Ryhmä: Abikurssi

Ajopäivä: 15.8.2017

