
Kuiskaajan aaria -konsertin palautekysymykset

1.  Saitko riiävästi tietoa Kuiskaajan aaria -konsertista osana Tokaluokkalaisten taideretken viestintää?       

2.  Jos et saanut tarpeeksi tietoa, kuulemme mielellämme, miten olisimme voineet viestiä paremmin?              

3.  Toteutieko yhdessä luokan kanssa Kuiskaajan Podcast -ennakkotyöskentelyn?

4.  Haluaisitko antaa palautea Kuiskaajan Podcastin sisällöstä tai toteutuksesta? 

5.  Pohdi luokkasi kanssa etäkonserikokemusta. Minkä arvosanan antaisie asteikolla 1–5? 
    (1= huonoin ja 5= paras)

6.  Miten seuraavat asiat toteutuivat (1–5 asteikko, huonosti–erinomaisesti): 

    6.1. Konsertin teema kiinnosti tokaluokkalaisia

    6.2. Konsertin etätoteutus motivoi sinua opeajana

    6.3. Tunnistit konsertissa kuultuja kappaleita

    6.4. Oppilaat keskiyivät konseriin

    6.5. Tokaluokkalaisten taideretkikokonaisuuden teemoja voi soveltaa myös muussa opetuksessa

77.  Lasten ja opeajan muita kommeneja konsertin tai sitä edeltävän ennakkotyöskentelyn sisällöstä

8.  Miten kehiäisit konseriosuuden etätoteutusta?  

9.  Mikäli osallistuit musiikkikasvaaja Elisa Seppäsen opeajien musiikkitaidepajaan 
  ti 17.8. klo 14-15.30, kuulemme mielellämme palauteasi myös tästä koulutuksesta.   

Kiasman taidepajan palautekysymykset

1.  Saitko riiävästi tietoa Kiasman taidepajasta osana Tokaluokkalaisten taideretken viestintää?

2.  Jos et saanut tarpeeksi tietoa, kuulemme mielellämme, miten olisimme voineet viestiä paremmin.

33.  Saie tiedon taidepajan ajankohdasta sähköpostitse. Oliko tämä järjestely toimiva?   

4.  Jos järjestely ei ollut toimiva, kuulemme mielellämme, mitä olisimme voineet tehdä paremmin.

5.  Teiekö taidepajan ennakkotyöskentelytehtävät?

6.  Oleeko tehneet tai aioeko tehdä syventäviä tehtäviä?                      
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7.  Miten seuraavat asiat toteutuivat (1–5 asteikko, huonosti–erinomaisesti): 
  
    7.1. Kiasman oppaan yhteydenpito ennen pajaa    

    7.2. PowerPoint-esityksen lataaminen verkkosivuilta.

    7.3. Roolituksesta sopiminen Kiasman oppaan kanssa                

8.  Pohdi luokkasi kanssa taidepajakokemusta. Minkä arvosanan antaisie asteikolla 1–5?                                                 

99.  Miten seuraavat asiat toteutuivat (1–5 asteikko, huonosti–erinomaisesti): 

    9.1. Oppaan ja opeajan roolituksen selkeys pajatilanteessa

    9.2. Oppaan vuorovaikutus ryhmän kanssa

    9.3. Oppaan antaman ohjeistuksen selkeys

    9.4. Pajan innostavuus

10.  Lasten ja opeajan muita kommeneja pajan sisällöstä ja toteutuksesta

11.  Jos haluat, voit kertoa minä päivänä ja mihin kellonaikaan osallistuie taidepajaan. Näin voimme 
    väliää palautea paremmin eteenpäin.  (lyhyt avoin kohta tai päivämäärävalikko, mikäli mahdollista)        

12.  Mikäli osallistuit runoilija Aura Nurmen opeajien sanataidepajaan to 19.8. klo 14-15.30, kuulemme 
  mielellämme palauteasi myös tästä koulutuksesta. 
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