PROJEKTIVIIKKO 2021 : Projektiviikon 2021
palautekysely YHTEENVETO
Vastauspäivät: 16. - 22.4.2021

Vastauksia: 130 kpl

Tarkasteltavana on myös anonyymejä vastauksia. Tekstivastausten järjestys on arvottu.
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4. Projektin käytännön järjestelyt toimivat hyvin.
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5. Projektin työmäärä oli sopiva.
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3. Projektin sisältö oli mielenkiintoinen.

Vastanneita : 130/130 (100%)

[ 9 ] ← ka. 9,14

0,8%

2. Löysin helposti mieluisan projektin.
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Valitse sopiva väite.
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6. Mitä hyvää projektiviikossa oli?
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Pääsi neulomaan pitkästä aikaa, koska ei olisi muuten tullut neulottua.
Ryhmä oli mielestäni hyvä, sekä projektin sisältö hyödyllinen
ei mitään
Projektiviikolla pääsi tekemään itse paljon eikä vaan kuuntelemaan jotain luentoa.
Anniskelupassi on tärkeä passi esimerkiksi kesätyöpaikan kannalta, joten se oli järkevä valinta.
Ei tarvinnut niin paljoa opiskella.
Erilaisuus ja hyvät opettajat. Kivat tehtävät ja ryhmä
Oppi uusia asioita.
Että on voinnista puhua englantia ja pääsi tutustumaan Pietarilaisten kanssa yhdessä tekemään töitä.
Projektissa sai paljon uutta tietoa yliopistoalalla opiskelusta ja yliopistoalan alkuopinnoista.
Rentoa ja erillaista, kun normi kouluarki.
sen helppoisuus
Vaihtelua normaaleihin opintoihin, sai tehdä mitä kiinnosti itseä.
kirjojen lukeminen
Sai vaihtelua normaaliin opiskeluun.
Projekti oli kiinnostava, jolloin se oli kivaa vaihtelua normaaliin koulutyöhön.
Rentous ja, että sai päättää mitä itse halusi tehdä.
Tehtävien määrä ja niiden sisältö
Mielestäni projektiviikko oli hyvä kun sai pienen tauon opiskelun keskelle ja tehdä jotain itselle mieluisaa.
Käytiin laajasit läpi itsenäistymiseen liittyviä aiheita, kuten oman asuntoon muutto sekä ruoantekoon ja siivoukseen
tuli vinkkejä
Opin uutta asiaa.
Sai viikon lomaa kun projekti peruuntui
Projektien valikoima oli monipuolinen ja projektiviikko oli mukavan erilainen normaalista koulunkäynnistä, vaikka
kivempi tietysti olisi ollut lähiopetuksessa.
Mielaniintoinen aihe, kaikki toimi hyvin.
Itsenäinen opiskelu
Minusta meidän ryhmä oli hyvä, sillä se oli pieni, vain 3 opiskelijaa. Silloin kaikki pääsivät ääneen ja saivat apua
tarpeensa mukaan.
Oma projekti oli aineskin kivasti toteutettu ja työtä oli ihan kivasti. Tykkäsin siitä myös, että tuo projekti oli
itsenäistä opiskelua eli pystyi opiskelemaan silloin kun itselle tuntui hyvältä.
Erilainen, ja aika chill

Vapaata opiskelua omaan tahtiin.
Sai tehdä omaan tahtiin.
Paljon tekemistä joten ei tullut tylsää ja kaikki mitä tehtiin oli mukavaa.
Kaikki.
Oli juuri sitä mitä odotinkin. Rentouttavaa lukemista
Opetus oli hyvää ja selkeää. Tehtävät olivat myös opettavaisia.
Rento ja mielekäs tekeminen.
Kivoja tehtäviä
Oppilaille annetaan mahdollista tehdä jotain erilaista kuin tavallinen opiskelu. Projekteista on hyötyä
tulevaisuuteenkin, esim. töissä.
Osallistuin Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssille. Hyvää oli se alun info, mikä todella käsitteli oletettua aihetta.
Pystyi etenemään omassa tahdissa.
Aihe oli mielenkiintoinen ja monipuolinen.
Tykkäsin todella paljon siitä, että päästiin juttelemaan jonkin verran venäläisten kanssa. Olisi ollut kiva jos
päästäisin juttelemaan enemmän, mutta olen kuitenkin onnellinen että juteltiin edes jonkin verran.
Projektiviikko tarjosi mahdollisuuden rentoutua yo-kirjoituksen jälkeen.
sain alun siitä tehtyä
Rentoa ja erillaista kovaan kouluvuoden väliin
Ohjelma oli suunniteltu hyvin ja ruoka oli todella hyvää
Mukavaa tekemistä, mikä oli mieluista. Sai ajatukset pois opiskelusta edes hetkeksi aikaa. Sai tuoda esille omia
taitoja ja ideoida sekä toteuttaa omia ideoita.
Oli hauskaa ja vaihtelua normaaliin
Oli mukava päästä tutustumaan alkoholimyynnin maailmaan.
Sain toimia haluamallani tavalla.
Pidin siitä, että projektiviikossa keskityttiin kokonainen viikko samaan asiaan.
Projektiviikon aikana oppi paljon uutta, tärkeää ja hyödyllistä tietoa.
Oli mukavaa, kun vaaihteeksi oli enemmän käytännönläheistä työskentelyä teorian sijaan ja pääsi tutustumaan
aiemmin opiskeltuihin asioihin käytännössä. Lisäksi hyvää on, että voi itse valita mieluisan projektin.
Sai keskittyä koko viikon vain yhteen kurssiin / aiheeseen, joka oli hyvä. Projektiviikko oli kivaa vaihtelua normaalille
opiskelulle, jossa viikossa on montaa eri kurssia ja tuntia.
Projektissa hyvää olivat varsinkin eri vierailijat.
Ei ollut pelkästään luokassa istumista vaan oli kokkailua ja ulkoilua.
Siitä sai hyvää tärkeää tietoa opiskeluita varten.

Sopi etäopetukseen hyvin, mielenkiintoisia aiheita
Projektiviikossa hyvää oli se, että tuli monia uusia aisoita ja työtehtäviä oli sopivasti.
Uusi kokemus ja mielenkiintoinen aihe
Ei tarvinnut stressata ja oli erilaista, mieluisaa tekemistä
Omatoiminen työskentely ja lukeminen
Oli mielenkiintoinen aihe
Hyvää projektiviikossa oli tehdä savonlinnan esittely videota saksalaisille.
Projekti oli hauska ja kiinnostava.
Oppimisalusta oli selkeä, hyvä projekti oli helppo löytää.
Ei ollut yhtään mitään
se että pääsi lukemaan mieluisaa kirjaa ja rentoutumaan
Oli kiinnostavia vierailuja.
Monipuolisuus ja vapaa tekeminen
Se antaa muutosta arkeen.
Projekti
Oppi uutta.
Rauhallinen ja omatoiminen työskentely.
Mukavaa oli tehdä kavereiden kanssa ja aika vapaata työskentelyä
Se että se oli itsenäistä työskentelyä ja todella rentoa
Projektiviikko oli hauska ja mielenkiintoinen.
Sai lukea rauhassa ja kunnolla.
sen yksinkertaisuus
Opin hygieniasta lisää
lukeminen
Projektiviikko oli rento ja helppo tapa suorittaa kurssi.
kaikki
Kivat opetajat
Kotona oleminen
Sai opiskella erilaisia aiheita kuin normaalisti.
Se oli rento ja mieleinen.
Se että koulu alkoi myöhemmin
Projekti oli ihan hyvin järjestetty.

Se että tehtiin ruokaa jota saatiin syödä.
Todella hauskaa eikä pelkästään kirjoittamista vaan myös kivaa tekimistä
Itsenäisesti tehtävät kurssivaihtoehdot.
Mukavaa kun oli rentoa ja työtä oli sopivasti
projektissa sai työskennellä aika vapaasti
Projektiviikossa hyvää oli, että pääsi tekemään vähän erilaisia asioita mitä normaalisti tekisi ja tämä oli hyvää
vaihtelua normaaliin kouluarkeen ja tunteihin.
Kerkesin valita sen projektin, minkä halusinkin. Itsenäinen työskentely oli mukavaa, helppoa ja nopeaa. Lähipäivä oli
mukava, harmi että toinen lähipäivä siirtyi.
Se oli ihan mukavaa vaihtelua normi opiskelun parista.
Projektit oli mielenkiintoisia
eroaa normaalista opiskelusta
Poikkesi normaalista opiskelusta.
Sisältö oli monipuolinen, viikko oli tosi rento ja pystyi tekemään sitä mistä oikeasti tykkää.
Itsenäinen työskentely
Se kiinnosti minua niin sitä oli helppo opiskella!
Projekti oli mielenkiintoinen ja joka päivä tehtiin eri asioihin liittyvää sisältöä.
Oli melko rentoa ja kivaa. Paljon aikaa lukea.
Pääsi oppimaan ensiaputaitoja jotka n hyödyllisiä
Rento meininki
Oppi uusia asioita, joista voi olla hyötyä
Oli mukavaa ja mielenkiintoisia aiheita
Sai tutustua uusiin aiheisiin rennolla tavalla.
keventävä viikko tälleen koulun jaksojen keskellä
Itsenäisyys, selkee hyvä materiaali ja tehtäviä.
Työskentely oli rentoa ja viihtyisää
Pääsi tutustumaan yliopisto-opintoihin ja saattoi saada vähän esimakua ja jopa uuden vaihtoehdon tulevaisuuden
opintoja ajatellen. Toki olin aluksi valinnut kurssin, joka järjestettiin paviljongilla, mutta koronan takia se jäi. Siihen
olisin mennyt kaikista mieluitne!
Se oli itsenäinen, joten ei tarvinnut raahautua 100 km päästä koululle :)
Mukavaaa ja rentoa, kivaa vaihtelua normaalista arjesta.
Sai tehdä paljon ryhmätöitä.
Oli kivaa päästä urheilemaan ja ei tarvinnut huolehtia mistään muusta

sai kokea erilaisen kouluviikon ja oli mielenkiintoista nähdä mitä eri projekteja oli. Oli myös aika kivaa, että sai olla
kotona ja tehdä rauhassa projektia, vaikkakin olisi ollut hyvä, jos olisi voitu olla paikanpäällä.
Sai suorittaa opintoja milloin vain, että ei ollut tiettyä aikataulua.
rento
Pääsi kehittämään itseään ja olemaan täysin oma itsensä ilman pelkoa toisten tuomitsemisesta.
Projektiviikossa oli hyvää se, että pääsi nimenomaan lukemaan ja rentoutumaan luvan kanssa kouluajalla.
Projektiviikossa oli kiva itsenäistä lukeminen.
Ruoka ja kaverit
Sain hyvän lisäbuustin lukuharrastuksen jatkamiseen
Oppi tärkeitä taitoja, jotka ovat hyödyllisiä.

7. Miten kehittäisit projektiviikkoa?
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en mitenkään
En osaa sanoa, en välttämättä mitenkään.
laittaisin suunnilleen saman verran työmäärää kaikkiin projekteihin nytkin kavereillani oli vain muutamana päivänä
tekemistä ja itse työskentelin 6h päivässä myös olisi kiva jos projektiviikko olisi kouluarjesta irtaantumista ja erilaisia
tehtäviä kun koulussa, ei kukaan jaksa tehdä kemian biologian ja fysiikan tehtäviä koko viikkoa
Kouluvuosi on muutenkin aika pitkä ja rankka, joten pidin siitä että Anniskelupassi oli etänä ja sai tehdä ihan omaan
tahtiin tehtäviä ja lukea materiaalia kaikessa rauhassa. Joissakin projekteissa tuntui olevan hirmu paljon hommaa ja
palautettavia tehtäviä niin niitä voisi ehkä vähentää.
En tiedä.
Olisi selkeämmät työjaot ja aiheet
En mitenkään.
Ei mitään kehitettävää. En tiedä, miten opiskelu tapahtui lähiprojekteissa, joten en siltä puolin voi oikein sanoa
mitään.
En mitenkään, ihan hyvä oli
ei ole kehitettävää
Uusia ideoita vaan kehiin ja erilaisia vaihtoehtoja projekti viikolle.
Projektiviikon sisällöt (esitteet sun muut) olivat joskus vaikeasti löydettävissä, jolloin oli vaikea arvioida mihin haluaa
mukaan.
Mielestäni projektiviikko oli tosi hyvä joten en keksi kehitettävää.
Musiikin tai liikunnan projekteja lisää

ei tule nyt mitään mieleen
Mielestäni se oli toteutettu hyvin ei oikeastaan tarvitse kehittää
Ei kehitettävää.
En osaa sanoa. Normaalitilanteessa projektiviikko toimisi varmasti ihan hyvin
Ei tule nyt mitään mieleen projekteja oli monipuolisesti ja ainakin oman projektin sisältö oli mielenkiintoista.
Ei etäkoulua.
Ryhmien kokoja voisi tasata.
Itse tykkäisin jos tuollaisia itsenäisesti tehtäviä projekteja olisi enemmän, mutta muuten ei mitään muuta.
En osaa sanoa
Valikoimissa oli todella paljon luonnontieteisiin ja matemaattisiin aineisiin liittyviä asioita, niitä vähemmän enemmän
muita.
Kiinnostavimpa juttuja
....
en osaa edes sanoa.
En osaa sanoa miten tälläistä projektia voisi kehittää
Hieman enemmän voisi olla tehtäviä tai lähipäiviä.
En tiedä
Jos tulevaisuudessakin on uhka, että jokin keskeyttää projektin, voisi kehitellä varuille hieman jotain korvaavaa.
en osaa sanoa
En ole järjestänyt tälläisiä aikaisemmin joten en osaa mainita mitään kehitystä aiheelle.
Meidän projektissa oli paljon ongelmia yhteyksien kanssa. Venäläiset ei oikein tiennyt mikä Meet on ja se vei aina
paljon aikaa niillä liittyä siihen. Mielestäni olisi ollut paljon helpompaa jos oltaisiin alusta asti esim. Discordissa tai
Zoomissa.
Fysiikkaan ja matematiikkaan liittyviä projekteja!
no siis jos sen sais loppuun suoritettua nii ois iha kivaq
Parempi toteutus
En osaa sanoa
Etäopiskelussa se oli hitusen hankalaa, tietysti asia tuli kaikille ylläyksenä. Jonkinlainen koronavarasuunnitelma siis
olisi ollut aihetta kehitellä.
Olisi voinut olla itse tunteja jolloin puhuttaisiin asiasta

Korona nyt tuli vähän tielle ja sen takia jäi paljon mukavaa tekemistä pois ja tuntuu että tehtävät olivat etä-aikana
vähän yksitoikkoisia.
Mielestäni jo nyt erittäin toimiva!
Mielestäni projektiviikkoa ei tarvitse kehittää, sillä se oli todella hyvä ja kaikki toimi oikein hyvin.
En mitenkään
Enemmän kiinnostavia projekteja tai sitten, että yhdelle projektille mahtuisi enemmän osallistujia. Haluttuja kursseja
voisi järjestää vaikka useampi ryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsisivät sille halutulle kurssille.
En tiedä miten kehittää...varmaan lisää vaihtoehtoja
En osaa sanoa.
En osaa sanoa.
Mielestäni projektiviikossa ei ole kehitettävää
En mitenkään oikeastaan, saa olla enemmän kursseja joissa saa edetä itsenäisesti etänä.
Enemmän vaihtoehtoja
entiiä
Työn määrä oli liian suuri
Ei minulla sinänsä ole mitään sanottavaa, koska en tiedä minkälainen projekti olisi ollut, jos korona ei olisi olemassa.
mehän ei käytännössä tehty mitään matkailuun liittyvää, kuin jotain essee tehtäviä kotona, mutta se nyt on mitä on.
Ei voi syyttää järjestäjiä vaan koronaa.
Etänä suoritetun osan tehtävät olisi voitu ilmoittaa aiemmin, jotta niihin olisi ollut helpompi valmistautua.
Passien suorittamiseen liittyvä koulutus oli edellisellä viikolla ennen edes koko projektiviikkoa. Se alkoi 15.30 eli juuri
silloin kun olin juuri päässyt koulusta. Kotiin meneminen ei oikeen onnistu samalla kun olisi jossain meet
kokouksessa. Sitten kun vihdoin olin puoli tuntia myöhemmin päässyt kotiin ja yritin päästä kokoukseen, ei kukaan
minua sinne päästänyt sisälle. Näin oli kuulemma käynyt myös muille kavereilleni, ketkä olivat yrittäneet. Sen lisäksi
en ymmärtänyt yhtään ohjeistuksista mitään, kun niitä tuli sieltä täältä ja xamkilla ei esimerkiksi reagoitu ollenkaan
siihen kun ilmoitin että ei päästy kokoukseen. Jotkut omatoimiset tehtävät olis kai pitänyt tehdä mutta missään ei
ilmotettu että mitkä tai milloin. En myöskään tietenkään saa passia nyt suoritettua.
En oikeastaan mitään, sillä se oli tosi hyvin järjestetty.
Monipuolisempia projekteja.
En keksi mitään.
En tiedä
Enemmän valittavia aiheita.
Voisi olla lähiopetuksessa, ei muuta valittamista
Tarkemmat ohjeistukset ja vähemmän viestejä siihen liittyen

ei tule mitään mieleen
Useamman epäonnisen sattuman takia kokonaisuus oli ehkä hieman sekava, mutta näitä ei oikein voinut välttää.
en mitenkään
emt
En kehittäisi projektiviikkoa mitenkään.
en mitenkään
En osaa sanoa
Ohjeistus oli aivan alkeellista koko kurssilla. Itsenäinen opiskelu ei myöskään toimi tuollaisessa projektissa.
En mitenkään
En tiedä.
Tauottaisin vähän paremmin
Varmaam parempi jos seuraavalla kerralla järjestelyt ei hajoaisi kommunikaatio ongelmista.
Isompia ruokia, jossa näkyis kemialliset ja fysikalliset reaktiot. Nytten kun oltiin etänä, niin ei päästy tekemään
kaikkea mitä piti, joten en sen puolesta voi moittia.
--Lisää oikeasti mielenkiintoisia kursseja. Vaihtoehtoja on aina paljon, mutta silti suurin osa oppilaista valitsee
"pienimmän pahan" niistä, koska monet vaihtoehdot on tylsiä.
entiiä
Ei kehittämisideoita
En tiedä
Tällä hetkellä ei tule mitään sellasta mieleen.
Opettajien kommunikaatio on hieman vajavaista ja informaatio ei kulje ajoissa.
mielenkiintoisempia projekteja
Ei ole ideoita, mielestäni tämä järjestely oli hyvä.
Olisi kiva jos kerrottaisiin tarkasti ohjeet eikä niin että oppilaat joutuvat itse arpomaan mitä tulee tehdä ja missä.
Myöskin opettajalta voisi tulla selkeämmät ohjeet eikä tiputella ohjeita joka päivä yksi kerrallaan. En vieläkään tiedä
miten päästä xamkin peppi sovellukseen josta näkisin sainko projetkin suoritettua, sillä sain varmaan 10 eri
sähköpostiviestiä joissa oli eri koodeja ja salasanoja eikä yhdessäkään kerrottu tarkkaan mihin ne käyvät
en osaa sanoa
Projektiviikko voisi kehittää työmäärän suhteen, omalla projektilla oli vähän tekemistä, mutta silti istuimme tunnit
loppuu asti.
Enemmän vaihtoehtoja

En mitenkään mielestäni se oli hyvin suunniteltu
Vähän tylsää oli ajoittain ja jäi paljon tyhjää aikaa. Toki tähän vaikutti aika paljon se, kun osa viikosta käytiin etänä
Toivotaan ettei koronaa olisi ensi vuonna, mutta yleisesti koronan tai jonkun muun syyn takia olisi mukavaa jos
projekteihin voisi osallistua myös etänä.
En tiiä
En osaa sanoa
Enemmän pajoja, joissa olisi käsillä tekemistä. Piirtämistä, askartelua, käsitöitä tms. Mielestäni yksi kurssi tähän
aihepiiriin oli aika vähän ja vain 15 oppilaan kokoonpanolla. Uskon, että tällaisiin projekteihin olisi enemmänkin
tunkua.
Projektej voi vielä hieman laajentaa.
En keksi kehitettävää.
Kyselisin oppilailta, millaisia projekteja olisi kiva toteuttaa.
Ei kehitettävää
Selkeämpiä ohjeita valitusta projektista ja ohjeistusta enemmän.
Urheiluleiri, johon muutkin voisi osallistua kuin kilpaurheilulinjalaiset.
Olisin lyhentänyt päiviä, koska loppupäivästä ei enää jaksanut.
Ehkä opettajien välinen kommunikaatio? Että ei jäisi kohtia jossa oppilailla ei ole valvojaa.
En osaa sanoa.
Liian rankka ohjelma
Kaikki oli jees
-

8. Millaisia projekteja voisimme seuraavina vuosina
järjestää?
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samanlaisia kuin nyt
Jotain tulevaisuuteen valmistavia projekteja voisi olla enemmän
jotain hyödyllisiä kuten tuo kesäksi työkuntoon mikä ei nyt järjestynyt tämä water of life oli vähän turha kun siinä
käytiin vaan samaa asiaa päivästä toiseen ja kaikki asiat olivat jo entuudestaan tuttuja
Samankaltaisia
Jonkinlainen teknologia-projekti, jossa voisi leikkiä koulun lego-roboteilla.
En tiedä.

Molekyyligastronomia aineski!!
Ensiapu projektiin mahtuisi enemmän ihmisiä.
Tämän vuotiset projektit olivat mukavia.
Samoja
monipuolisempaa enemmän
Kurkistus yliopisto-opintoihin oli kiva, joten sellaisia voisi olla myös tulevaisuudessa.
työelämään valistavia
Sellaisia, missä olisi mahdollisimman vähän normaalia tehtävien tekoa. Sellaisia projekteja, joissa oppilaat pääsevät
käyttämään luovuuttaan.
Samanlaisia
Varmasti aika lailla tämmöisiä samanlaisia.
bändikurssi
ei tule mitään mieleen, joku ulkomaa juttu olisi kiva, ei tietenkään olisi ilmainen mutta kumminkin halukkaille ois
hyvä ketkä ois valmiita maksamaan
Ainakin tämä sama on lukiolaisille ajankohtainen niin se voisi pysyä mukana
Samankaltaisia.
tämän vuoden vaihtoehdot olivat riittävän monipuoliset, samanlaisia ensivuonnakin
Mikäli koronatilanne sallii niin matkustamista sisältävät projektit olisi kivoja.
Samanlaisia.
Käytännöllisiä
Tykkäsin tästä kirjoittamisprojektista, jonkinlainen samanlainen ensikin vuonna olisi hyvä.
Omasta mielestä sellaiset "hyödylliset" on kivoja eli siis miten niistä voi hyötyä tulevaisuuden opiskeluissa tai sitten
ihan henk. kohtaisessa elämässä.
En osaa sanoa.
Nuo Xamkin jutut oli kivoja
Jonkun kokkaus tai leipomis jutun, tai hyväntekeväisyys jutun
Pandemian jälkeen matka ulkomaille
samanlaisia!
Jotain hieman nykyaikaisempia, enemmän teknologiahommia
Samanlaiset projektit ovat varmasti toimivia. Irlannin matka olisi huikea lisä, jos korona hellittää.
Lukemista, urheilua ja käsityöpajat
Samankaltaisia
Samanlaisia kuin tänäkin vuonna

saman tyyppisiä
Samankaltasia
Samanlainen kuin tämä joka menee tietyissä osamäärissä syvemmälle aiheeseen.
Todellakin kannattaa järjestää projekteja joissa pääse juttelemaan ihmisten kanssa, jotka ovat eri maista. Se on
aina kiinnostavaa.
Edellinen kohta!
mielenkiinotisia ja monipuolisia
Tutustuminen erilaisiin työpaikkoihin tai jatko-opintoihin
Leirit ovat aina kivoja
Enemmän vaihtoehto juuri käsitöihin, liikuntaa yms. muuhun "harrastustoimintaan", mikä ei liittyisi kouluun millään
tavalla.
Samanlaisia
samat kuin tänä vuonna
En osaa sanoa.
Lue ja rentoudu kannattaa ehdottomasti järjestää jatkossakin
Seuraavina vuosina voisi järjestää samantyylisiä projekteja mitä tänäkin vuonna oli, sillä vaihtoehtoja oli paljon ja ne
oli todella monipuolisia. Uskon myös, että kaikki löysivät vaihtoehdoista itselleen mieleisen projektin.
Mielestäni samanlaisia projekteja kuin tänäkin vuonna
Ensiapu, anniskelupassi, ja ylipäätään jotain käytännön läheisiä kursseja
Ehkä enemmän jotakin liikuntaan liittyvää.
En osaa sanoa.
Projekteja oli mielestäni hyvin laajasti, joten samanlaisia voisi olla jatkossakin.
Samantyyppisiä projekteja.
Mielestäni tämä minun projekti olisi hyvä järjestää seuraavina vuosina, koska siinä tulee hyödyllisiä asioita
Samanlaisia kuin nyt ja ehkä jotain taidepajaa
Enemmän liikuntapainotteisia ja että pääsisi konkreettisesti tekemään jotain
?
Enpä tiedä.
Mielestäni nykyiset projektit sopivat hyvin tulevaisuuteenkin.
Vaikka samat

samanlaisia vaikka
Samanlaisia.
Retkeily, liikunta tai jokin muu.
Sellaisia joista on hyötyä tulevaisuudessa.
En tiedä
Ei tuu mieleen.
En tiedä.
Johonkin pelaamiseen tai koodaamiseen liittyviä. Myös just joku tietotekniikan projekti olis ihan kiva.
En ossaa sanoa
en tiedä
Jokin shakki-aiheinen voisi olla mukava.
lisää tämän tapaisia
emt
Käsityöpaja
samalaisia ja lisää urheilu projekteja
Enemmän käytännön asioita
Retki vaikka johonkin metsään
Aika lailla samanlaisia vaihtoehtoja, sillä projekteja on monipuolisesti.
en tiedä
Saman projektin.
En oikein osaa sanoa tämä oli ihan hauska projekti
"Tavallisia" projekteja. Kurssit joissa on paljon rutiinista poikkeavaa menoa voi vedota joihinkin, mutta toisia ne voi
jännittää. Esimerkiksi biologiaan/psykologiaan tms liittyviä projekteja voisi olla, missä pitää vaikkapa tehdä oma
tutkimus ryhmässä/yksin. Lappenrannan IB:llä oleva kaverini joskus kertoi hänen biologiankurssinsa
korrelaatioprojektista, johon hän itse valitsi aiheekseen säätilan vaikutuksen pölyttäjiin. Se kuulosti minulle tuolloin
tosi mielenkiintoiselta, ja toivoisin tännekin projektiviikolle jotain, jossa oppilaat pääsisivät hyödyntämään ja
soveltamaan oppimaansa ja tekemään jotain, mistä heille oikeasti jää uutta tietoa ja näyttöä käteen.
aika samanlaisia
En keksi mitään
Samantyyppisiä kuin tänävuonna, itsenäisiä verkko-opintoja joissa on sopivasti tehtävää
Toiminnalliset projektit voisivat kiinnostaa enemmän porukkaa.

nää oli hyviä
johonkin yrityksiin liittyvää
Projekteja jotka ovat hyödyllisiä tulevaisuuden kannalta.
Tämän vuoden projektit oli mielenkiintoisia, olisi kiva että samoja olisi seuraavanakin vuonna.
Samanlaisia mutta paremmilla ohjeilla
Sellaisia, missä olisi monipuolisesti erilaisia projekteja eri aihepiireistä.
Seuraavina vuosina voisi järjestää projekteja, jotka eivät automaattisesti liity kouluun tai kouluaineisiin.
Samanlaisia
Elokuvapaja
Hieronta
Samanlaisia varmaan kun tänä vuonnakin
Moni nykyisistä projekteista oli mukavia.
samantyylisiä kuin tänä vuonna
En tiiä
Samanlaiset ihan hyviä
Edellä mainitsemallani tavalla! Myös lisää erilaisia yhteistyötä muiden koulujen kanssa voisi miettiä.
Jotain ampumiseen ja metästykseen liittyvää jossain valvotusti :)
Samat projektit kuin tänäkin vuonna.
Enemmän sellaisia kursseja, joissa olisi enemmän käsillä tehtävää tekemistä.
Samanlaiset olisi hyvä
monipuolisempia ja ehkä voisi kysyä myös meiltä millaiset projektit meitä kiinnostaa, niin olisi mieluisampia
projekteja.
Retki projekteja esim. tutustumaan ja oppimaan Saimaan vesistöstä tai Järvisydämmeen.
Enemmän kirjoittamiseen liittyviä.
Nämä olivat hyviä joten en keksi mitään lisättävää.
Ei ole mitään ideaa.
Hyviä
Tämän vuoden tarjonta oli hyvä ja monipuolinen
Projektit, joista on hyötyä opiskelijoille tulevaisuudessa ovat mielestäni hyviä. Projektiviikolla voisi myös olla
projekteja, jotka voisivat auttaa opiskelijoita kokeilemaan jotain uutta. Mistä tietää, jos joku löytäisikin uuden uran
tai mielenkiinnon kohteen projektiviikon avulla.

9. Mitä vielä haluaisit sanoa?

Vastanneita : 65/130 (50,0%)

en mitään
ihan liikaa eriarvoisuutta projektien välillä
En mitään.
Kivaa oli ekaa kertaa kokea tämmöne. Harmi ku korona vaa pilas monta asiaa mutta iha kivaa oli silti
Kiitos!
:)
kiva oli projekti
Projektiviikko on hyvä lisä lukukauteen!
Mukavaa että projektiviikko järjestettiin
hyvin hoidettu projektiviikko!
terve.
Ei muuta. Helppo kurssi.
mahtava projekti
Minua harmitti paljon, että Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi ei toteutunut oletetulla tavalla ja korvaavat opinnot
ei käsitellyt mitenkään kurssin aihetta. Minulle ei siis jäänyt mitään käteen kurssista.
Kiitoksia projektiviikosta!
Hyvä viikko oli vaikka oltiinkin etänä suurin osa ajasta.
Korona meinasi pilata taas tämän kokemuksen.
Kiitos mukavasta viikosta!
Oli ihan hauska viikko.
.
Moi
hyvä viikko oli!

Oli hyvä viikko!
en mitäään
kiitos
kiitos
Hygieniapassi oli erittäin matalla tasolla alitettu rima.
en mitään
Projekti viikko oli kiva ja rento!
ei mul muuta
En mitään
Oli mukavaa osallistua projektiviikolle.
Harmi et ei päässy tekee koetta.
Ihan kiva plussa jaksojen välissä
Oli hyvä kokemus loppujen lopuksi ja kiva vaihtelu näin kurssien väliin!
Projektiviikko oli kiva:)
(:

En mitään
:)
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