Suomen NMKY:n Liitto – Camera obscura -toiminta
Oppilaiden pohdintaan ja palautetta -koskevat kysymykset 09–12/2019, niiden sisältö ja käyttötarkoitus
Palautekyselyn tarkoituksena on toimintamallin laadun ja oppilaslähtöisyyden varmistaminen. Se tuo myös tietoa paikallisen
toiminnan kehittämiseen ja kohdentamiseen. Tiedot kerätään sähköisesti ja anonyymisti kalustoon kuuluvilla laitteilla. Yhteistyötahot
saavat käyttöönsä aineistosta tuotetun paikkakuntakohtaisen raportin.
Taustakysymys, paikkakuntasi
•
Paikkakunnan nimi
Syy: Toiminnan kohdennuksen dokumentointi.

Taustakysymys, luokka-asteesi
•
5.-lk
•
6.-lk
•
7.-lk
•
8.-lk
•
9.-lk
•
Jokin muu
Syy: Toiminnan kohdennuksen dokumentointi.

Häiritsikö jokin keskittymistäsi äskeiseen
mielikuvaseikkailuun?
•
Ei häirinnyt
•
Häiritsi
Syy: Toiminnan kehittäminen. Jos valitsee vaihtoehdon
Häiritsi, tulee seuraava kysymys näkyviin. Muuten se on
piilossa.

Mielikuvaseikkailua häiritsi
•
Oma elämäntilanteeni
•
Kiireen tuntu
•
Huonot järjestelyt
•
Taustameteli
•
Huonot ohjeet liikkumiseen
•
Jännittäminen
•
Jokin muu asia, mikä? (voi kirjoittaa syyn)

Alla on esitetty joitain väittämiä tunteista ja ajatuksista.
Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa kokemuksiasi
viimeisen kahden viikon aikana?
Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen
Olen tuntenut itseni hyödylliseksi
Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi
Olen käsitellyt ongelmia hyvin
Olen ajatellut selkeästi
Olen tuntenut läheisyyttä ihmisiin
Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista
•
Harvoin
•
Silloin tällöin
•
Usein
•
Koko ajan
Syy: Taustakysymys. Kysymys on myös otettu
Kouluterveyskyselyn valikoimaan. Kysymys on pilotoitu
Camera obscura -toiminnassa yläkoululaisten kanssa vuosina
2016–2017.

Onko sinulla turvallisia sekä luotettavia aikuisia, joille voit
kertoa kaikista noloista ja ikävistäkin asioista?
•
Ei ole
•
On vain yksi
•
On useita
Syy: Taustakysymys. Tuottaa myös tiedon paikallisen
toiminnan kehittämiseen ja kohdennukseen.

Mitä hyötyä Camera obscura -seikkailusta ja siihen
liittyvästä tehtävistä sinulle oli?
•
Avoin vastaus

Syy: Toiminnan kehittäminen.

Syy: Toiminnan merkityksen arviointiin liittyvä tieto.

Anna kouluarvosana mielikuvaseikkailulle, josta juuri tulit
(äänite, valaistus, lavasteet, tarina ja sisältö)
•
Vaihtoehtona numerot 4–10

Mitä hyötyä Camera obscura -seikkailun ennakkotunnista
sinulle oli?
•
Avoin vastaus

Syy: Toiminnan laadun varmistaminen.

Syy: Toiminnan merkityksen arviointiin liittyvä tieto.

Anna arvosana juuri ennen mielikuvaseikkailua olleesta
ohjelmasta (startti- tai parkkihuone) ja henkilöstön
toiminnasta (lähettäjä ja vastaanottaja)
•
Vaihtoehtona numerot 4–10

Mitä uusia teemoja tai aiheita Camera obscura mielikuvaseikkailussa sinun mielestäsi voisi käsitellä?
•
Avoin vastaus
Syy: Tuottaa tietoa toiminnan kehittämiseen.

Syy: Toiminnan laadun varmistaminen.
Miten kehittäisit nuorten mielen hyvinvointiin liittyviä
palveluita tai toimintoa?
•
Avoin vastaus
Syy: Tuottaa tietoa paikallisen toiminnan kehittämiseen.

