
   

KYSELYLOMAKE OPETTAJILLE 

 

LUKUVUOSI:  TASO: 
○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 

KIELI:  

 

 

Tämän nimettömän kyselylomakkeen tarkoitus on mitata tiettyjen valittujen tekniikoitten ja menetelmien 

vaikutusta vieraitten kielten opetukseen/oppimiseen. 

 

 

I. Ajattele opetustapaasi ja mieti miten tehokkaana pidät seuraavien formatiivisen arvioinnin 

elementtejä sisältävien työvälineitten/menetelmien soveltamista opetukseesi  

Arviointisi tulisi tapahtua skaalalla 1-5, jossa 1=hyvin tehoton ja 5=hyvin tehokas  

  

OPETTAJANI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
ei 

esiinny 

1 tavoitteiden esittely kurssin alussa        

2 oppimistulosten saavutuksista keskustelu opiskelijoittesi kanssa        

3 keskustelu opiskelijoitten kanssa siitä mitä heidän tulisi tietää/kyetä 

saavuttamaan kurssin loppuun mennessä  

      

4 arviointikriteerien asettaminen opiskelijoitteni kanssa        

5 itsearviointi – opiskelijoille annettiin mahdollisuuksia pohtia kurssin aikana 

tekemäänsä työtä  

      

6 oppitunnin tavoitteen esittäminen jokaisen oppitunnin alussa        

7 jokaisen oppitunnin liittäminen aiempaan oppituntiin ja jo tapahtuneeseen 

oppimiseen sekä myös tulevaan oppimiseen  

      

8 uuden, aiemman ja tulevan oppimisen välisen yhteyden selittäminen 

opiskelijoille 

      

9 opiskelijoitten työskentely pienissä 2-3 opiskelijan ryhmissä (ryhmätyö)        

10 paritöitten teettäminen opiskelijoilla (parityö)       

11 opiskelijoitten oppituntia koskevat pienryhmäkeskustelut        

12 sellaisten tilanteitten luominen, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa 

oppimiaan tietoja ja taitoja  

      

13 vertaisseuranta – opiskelijat seuraavat toistensa työskentelyä        

14 vertaisarviointi – opiskelijat arvioivat toistensa töitä        

15 koko ryhmän edistymistä arvioivien kysymysten esittäminen oppitunnin aikana        



   

16 yksittäisen opiskelijan edistymistä arvioivien kysymysten esittäminen 

oppitunnin aikana  

      

17 reaaliaikaisen palautteen antaminen opiskelijatyöskentelystä kaikille 

opiskelijoille  

      

18 hyvän suorituksen sisällön selittäminen        

19 tunnin lopputuotoksesta keskustelu        

20 opiskelijan oppimista arvioivien hyväksytty tai hylätty merkkikorttien käyttö        

21 opiskelijoitten kannustaminen portfolion kokoamiseen        

22 kuvallisen materiaalin käyttö (kaavakuvat, taulukot, jne.)        

23 luokassa tapahtuvat esitykset        

24 hauskojen viestikorttien käyttö        

25 harjoituskokeitten ja niitten palautteiden järjestäminen opiskeljoille        

 

 

II. Ajattele opetuskäytäntöjäsi ja arvioi missä määrin seuraavat muutokset saattavat liittyä 

formatiivisen arvioinnin menetelmien/työkalujen soveltamiseen.  

Arviointisi tulisi tapahtua skaalalla 1-5, jossa 1= ei liity ollenkaan ja 5=liittyy läheisesti  

  1 2 3 4 5 

1 Opiskelijani ovat osoittaneet suurempaa innostusta kielen oppimiseen       

2 Suhteeni opiskelijoihini on parantunut       

3 Opiskelijani uskaltavat kysyä enemmän kysymyksiä luokkatuntien aikana        

4 Opiskelijani eivät pelkää puhua luokassa       

5 Opiskelijani eivät ole huolissaan testeistä       

6 Opiskelijoitteni osallistuminen on lisääntynyt       

7 Ilmapiiri luokkahuoneessa on parantunut       

8 Tunnen, että pystyn saavuttamaan enemmän opiskelijoitteni kanssa       

9 Kiinnitän enemmän huomiota yksittäisten opiskelijoitten tarpeisiin       

10 Annan palautetta aiempaa useammin       

 

 

 

 

 

 



   

III. Arvioi missä määrin edellä mainittujen menetelmien ja työkalujen soveltaminen olisi myös 

käyttökelpoista seuraavien taitojen parantamisessa. Arviointisi tulisi tapahtua skaalalla 1-5,  jossa 

1=ei ollenkaan käyttökelpoista ja 5=erittäin käyttökelpoista 

  1 2 3 4 5 

1 kirjoittaminen      

2 kuuntelu       

3 opettaminen      

4 kielenkäyttö      

 

 

IV. Arvioi kyselyn edeltävät kohdat vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:  

1. Onko kysely kannustanut sinua pohtimaan omaa opetus- (opettaja) / oppimis- 

(opiskelija) tyyliäsi?  

KYLLÄ EI 

2. Onko tämä kysely vaikuttanut siihen miten suhtaudut opetukseen/oppimiseen?  KYLLÄ EI 

3. Ole hyvä ja arvioi täyttämääsi kyselykaavaketta: 

pituus sopiva hieman liian pitkä        aivan liian pitkä 

tarkkuus sopiva  hieman liian tarkka aivan liian tarkka 

väittämien selkeys                  hyvä    melko epämääräinen      hyvin epämääräinen 

4. Parannusehdotuksia: 

 

 

 

Kiitos kun täytätte kyselylomakkeen! 

 

 

      

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio tai Puolan 

kansallinen Erasmus+ -toimisto ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

Julkaisupäivä: 30.04.2017 

 

 


