Yhteenveto Etäopetus peruskouluissa -kyselystä
Opettajat ja henkilökunta

Vastaajia 227
Opettajia 84% ja koulunkäynninohjaajia 16%
Etäopetuksessa työskenteli 90% ja lähiopetuksessa 10%

Asteikolla 1-10, miten poikkeusolojen opetusjärjestelyt ovat kaiken kaikkiaan mielestäsi onnistuneet
koulussanne?
Keskiarvo 8,11
Noin 97% antaneet vähintään 7

Miten olet toteuttanut opetusta poikkeusolojen aikana?
Ilmoittamalla tehtävät kirjallisesti esimerkiksi Wilman kautta 84%
Käyttämällä hyväksi erilaisia sähköisiä materiaaleja 83%
Ohjaamalla oppilaita kahdenkeskisesti etäyhteydellä 80%
Pitämällä livetunteja 77%
Käyttämällä valmiita opetusvideoita 68%
Soittamalla puhelimella oppilaille 62%

Miten tehtävien ja palautteen antaminen ovat onnistuneet?
71% vastanneista joko hyvin tai loistavasti

Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkaansa?
1=ei pidä ollenkaan paikkaansa
2=pitää paikkansa vähän
3=pitää paikkansa melko hyvin
4=pitää paikkansa lähes täysin
5=pitää täysin paikkansa

Annan päivittäin opetusta livenä, esim. Teamsin välityksellä 3,7
Saan tarvittaessa yhteyden jokaiseen oppilaaseeni 3,8
Saan tarvittaessa yhteyden jokaisen oppilaani huoltajaan 3,9
Olen itse lukujärjestykseni mukaisesti tavoitettavissa 4,8
Olen ollut yhteydessä oppilashuoltoon etäopetuksen aikana 3,0

Mikä opetuksessa on ollut haastavaa?
Oman työskentelyn rytmittäminen ja työajan rajaaminen 73%
Työskentelyalustojen / järjestelmien käyttäminen 41%

Oppilaiden arviointi 38%
Riittävän ohjeistuksen saaminen 33%
Avoimissa vastauksissa osa kertoo haastavaksi oman työajan rajaamisen sekä sähköisten järjestelmien
käytön. Ohjeistusten muuttuminen on myös tuottanut epäselvyyttä ja haastanut opetuksen suunnittelua.

Mitkä asiat opetuksessa ovat mielestäsi onnistuneet hyvin?
Opetuksen suunnittelu ja tehtävänanto 71%
Yhteydenpito oppilaisiin 68%
Työskentelyalustojen / järjestelmien käyttäminen 57%
Tuen saaminen esimieheltä ja muilta kollegoilta 52%
Avoimissa vastauksissa kerrotaan digiosaamisen kehittyneet valtavasti.

Kuinka kuormittavia poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat ollut verrattuna normaaliin lähiopetukseen?
Kuormittavuus on lisääntynyt jonkun verran tai ollut todella kuormittavaa 85%

Koulunkäynninohjaajat: Miten työnkuvasi on poikkeusolojen aikana muuttunut?
Työnkuvani on pysynyt lähes ennallaan 57%
Olen työskennellyt koko ajan koululla erinäisissä tehtävissä 46%
Olen työskennellyt ikäihmisten puhelinpalvelussa 8%

Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkaansa?
1=ei pidä ollenkaan paikkaansa
2=pitää paikkansa vähän
3=pitää paikkansa melko hyvin
4=pitää paikkansa lähes täysin
5=pitää täysin paikkansa

Digitaalinen osaamiseni on kehittynyt 3,8
Opetuksen suunnittelu on ollut onnistunutta 4,0
Opetuksen toteutus on ollut onnistunutta 3,8
Jaksamiseni on ollut hyvällä tasolla 3,0
Olen kokenut onnistumisia työssäni 3,9
Olen oppinut uutta ja aion hyödyntää oppeja tulevaisuudessa 4,1
Mielestäni etäopetus tulee ottaa vahvemmin mukaan tulevaisuudessa 2,9

