Nimi
final 13+
Yhteensä

KMO 13+
RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22
Vastaaja
Vastaamassa
73
73

40
40

Perustiedot
- Kaikki 1. Ikäni on (39) (EOS: 0)

Ikäni on

2. Olen ollut oppilaana (36) (EOS: 0)

Olen ollut oppilaana

3. Opiskelen (38) (EOS: 0)

Opiskelen

Vastanneet
23
23

4. Olen tällä hetkellä seuraavissa
opiston yhteismusisointiryhmissä
(19) (EOS: 0)
Orkesterit, kamarimusiikki, yhtyeet, ryhmät jne.

Olen tällä hetkellä seuraavissa opiston
yhteismusisointiryhmissä

Musiikkiopinnot
- Kaikki -

Musiikkiopinnot - 1d

1. Olen tuntien aikana keskittyneesti
mukana opetuksessa. (33) (EOS: 0)
X: 83,38

Olen tuntien aikana keskittyneesti mukana
opetuksessa. - cloud

2. Tiedän, mitkä ovat tavoitteeni
musiikkiopinnoissani. (31) (EOS: 0)
X: 72,99

Tiedän, mitkä ovat tavoitteeni
musiikkiopinnoissani. - cloud

3. Osaan arvioida omaa osaamistani
musiikissa. (32) (EOS: 0)
X: 76,88

Osaan arvioida omaa osaamistani musiikissa. cloud

Kehittyminen musiikissa
- Kaikki -

Kehittyminen musiikissa - 1d

1. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana pääinstrumenttini
soittotekniikassa. (30) (EOS: 0)
X: 69,72

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
pääinstrumenttini soittotekniikassa. - cloud

2. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana nuottien lukemisessa.
(30) (EOS: 0)
X: 79,96

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
nuottien lukemisessa. - cloud

3. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana harjoittelutaidoissa.
(30) (EOS: 0)
X: 68,59

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
harjoittelutaidoissa. - cloud

4. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana
esiintymisvarmuudessa. (30) (EOS: 0)
X: 70,04

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
esiintymisvarmuudessa. - cloud

5. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana improvisoinnissa. (30)
(EOS: 0)
X: 64,77

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
improvisoinnissa. - cloud

6. Olen tyytyväinen kehittymiseeni
vuoden aikana eri maiden musiikin
tuntemuksessa. (28) (EOS: 0)
X: 55,91

Olen tyytyväinen kehittymiseeni vuoden aikana
eri maiden musiikin tuntemuksessa. - cloud

Muu kehittyminen
- Kaikki -

Muu kehittyminen - 1d

1. Olen saanut musiikkiopinnoistani
lisää ilmaisutaitoa. (25) (EOS: 0)
X: 65,83

Olen saanut musiikkiopinnoistani lisää
ilmaisutaitoa. - cloud

2. Olen saanut musiikkiopinnoistani
lisää itsenäisyyttä. (25) (EOS: 0)
X: 68,02

Olen saanut musiikkiopinnoistani lisää
itsenäisyyttä. - cloud

3. Olen saanut musiikkiopinnoistani
lisää luovuutta. (25) (EOS: 0)
X: 77,68

Olen saanut musiikkiopinnoistani lisää luovuutta.
- cloud

4. Olen saanut musiikkiopinnoistani
lisää yhteistyötaitoja. (25) (EOS: 0)
X: 63,95

Olen saanut musiikkiopinnoistani lisää
yhteistyötaitoja. - cloud

5. Olen saanut musiikkiopinnoistani
lisää keskittymiskykyä. (25) (EOS: 0)
X: 76,69

Olen saanut musiikkiopinnoistani lisää
keskittymiskykyä. - cloud

6. Olen saanut musiikkiopinnoistani
halua harrastaa musiikkia myös
musiikkiopintojen päätyttyä. (25)
(EOS: 0)
X: 78,31

Olen saanut musiikkiopinnoistani halua
harrastaa musiikkia myös musiikkiopintojen
päätyttyä. - cloud

7. Olen käyttänyt musiikkiopinnoissa
oppimaani hyväksi myös muissa
tilanteissa. (25) (EOS: 0)
X: 86,55

Olen käyttänyt musiikkiopinnoissa oppimaani
hyväksi myös muissa tilanteissa. - cloud

Janojen kommentit
7. Olen käyttänyt musiikkiopinnoissa oppimaani hyväksi myös muissa tilanteissa.
- Käytän hyväkseni nuottien lukutaitoa kotona ja koulussa
- Kuten koulussa, musiikkitunneilla.
- yhteistyötaidot, kuunteleminen ja keskittyminen, asioiden selvittäminen itsenäisesti
- Esimerkiksi musiikin tunneilla koulussa ja esityksissä.
- Koulun musiikkitunneilla,harjoittelu muistuttaa läksyjen tekoa ja auttaa suunnittelemaan ajan käyttöä
- koulussa
- koulu, ja muut musiikilliset tilaisuudet
- Esim koulussa

Luovuus
- Kaikki -

Luovuus - 1d

1. Uskallan tuoda tunneilla esiin omia
ajatuksiani ja ideoitani musiikista. (26)
(EOS: 0)
X: 73,20

Uskallan tuoda tunneilla esiin omia ajatuksiani ja
ideoitani musiikista. - cloud

2. Olen saanut tunneilla oivalluksia ja
uusia ideoita. (25) (EOS: 0)
X: 71,29

Olen saanut tunneilla oivalluksia ja uusia ideoita.
- cloud

3. Uskallan tehdä omia tulkintoja
musiikista. (25) (EOS: 0)
X: 72,54

Uskallan tehdä omia tulkintoja musiikista. –
cloud

Omaehtoisuus
- Kaikki 1. Jos harrastat musiikkia tai sen
oppimista edistäviä asioita
oppilaitoksen ulkopuolella, niin
miten? (24) (EOS: 0)

Jos harrastat musiikkia tai sen oppimista
edistäviä asioita oppilaitoksen ulkopuolella, niin
miten?

3. Haluaisin opiskella lisäksi (18)
(EOS: 0)

Haluaisin opiskella lisäksi

Vaihtoehtojen ja monivalintojen kommentit
1. Jos harrastat musiikkia tai sen oppimista edistäviä asioita oppilaitoksen ulkopuolella, niin
miten?
Kuuntelen äänitteitä.
Käyn konserteissa.
Katselen musiikkiesityksiä DVD:ltä ja videoilta tai netistä.
Seuraan televisiosta.
Luen musiikkilehtiä ja -kirjoja.
Sävellän tai improvisoin.
Soitan/laulan kavereiden kanssa omassa yhtyeessämme
Muuten, miten?
- Laulan kuorossa sekä esiinnyn erilaisissa tilaisuuksissa
- Koulun kuoro
- opetan musiikkia lapsille
- Soitan koulussa
- harrastan kuorolaulua
- koulussa, musiikkiluokalla
- lukion musiikkijutuissa

3. Haluaisin opiskella lisäksi
Sävellystä/sovitusta
Vapaata säestystä
Improvisaatiota
Musiikkiteatteria
Työpajoja (esim. lyhyt kurssi elokuvamusiikista, musiikkiliikunnasta, soundpainting)
Muu, mikä?

Motivaatio
- Kaikki -

Motivaatio - 1d

1. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää soitto- tai laulutaitojen
kehittyminen. (25) (EOS: 0)

Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää soitto- tai
laulutaitojen kehittyminen. - cloud

X: 82,03

2. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää kavereiden tapaaminen. (25)
(EOS: 0)
X: 54,06

Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää
kavereiden tapaaminen. - cloud

3. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää yhdessä musisoiminen. (25)
(EOS: 0)

Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää yhdessä
musisoiminen. - cloud

X: 63,48

4. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää päättötodistuksen saaminen. Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää
päättötodistuksen saaminen. - cloud
(25) (EOS: 0)
X: 59,28

5. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää uusien kokemusten ja
elämysten saaminen. (25) (EOS: 0)

Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää uusien
kokemusten ja elämysten saaminen. - cloud

X: 77,66

6. Minulle musiikkiopinnoissa on
tärkeää harrastuksen tuomat
haasteet. (25) (EOS: 0)

Minulle musiikkiopinnoissa on tärkeää
harrastuksen tuomat haasteet. - cloud

X: 72,14

Ilomittarit
Valitse parhaiten omaa mielipidettäsi vastaava ilmevaihtoehto. Ilmeet tulevat näkyviin, kun viet
hiiren janan päälle.

- Kaikki -

Ilomittarit - 1d

1. Viihdyn hyvin tunnilla. (25) (EOS: 0)
X: 85,06

Viihdyn hyvin tunnilla. - cloud

2. Pidän yleisölle esiintymisestä. (25)
(EOS: 0)
X: 67,95

Pidän yleisölle esiintymisestä. - cloud

Soiton- tai laulunopettajani
- Kaikki -

Soiton- tai laulunopettajani - 1d

1. Soiton- tai laulunopettajani osaa
opettamansa asiat hyvin. (25) (EOS: 0)
X: 93,80

Soiton- tai laulunopettajani osaa opettamansa
asiat hyvin. - cloud

2. Soiton- tai laulunopettajani selittää
asiat ymmärrettävästi. (25) (EOS: 0)
X: 82,65

Soiton- tai laulunopettajani selittää asiat
ymmärrettävästi. - cloud

3. Soiton- tai laulunopettajani on
johdonmukainen. (25) (EOS: 0)
X: 84,31

Soiton- tai laulunopettajani on johdonmukainen. cloud

4. Soiton- tai laulunopettajani on
innostava. (25) (EOS: 0)
X: 81,37

Soiton- tai laulunopettajani on innostava. - cloud

5. Soiton- tai laulunopettajani
rohkaisee kokeiluihin. (25) (EOS: 0)
X: 82,92

Soiton- tai laulunopettajani rohkaisee kokeiluihin.
- cloud

6. Opettaja käyttää opetusajan hyvin.
(25) (EOS: 0)
X: 83,02

Opettaja käyttää opetusajan hyvin. - cloud

Soitto- tai lauluharjoitukset ja kappaleet
- Kaikki -

Soitto- tai lauluharjoitukset ja kappaleet - 1d

1. Minulle annetut harjoitukset ja
kappaleet ovat kiinnostavia. (25)
(EOS: 0)
X: 75,68

Minulle annetut harjoitukset ja kappaleet ovat
kiinnostavia. - cloud

2. Minulle annetut harjoitukset ja
kappaleet ovat monipuolisia. (25)
(EOS: 0)
X: 78,48

Minulle annetut harjoitukset ja kappaleet ovat
monipuolisia. - cloud

3. Minulle annetut harjoitukset ja
kappaleet ovat sopivan vaativia. (25)
(EOS: 0)
X: 86,06

Minulle annetut harjoitukset ja kappaleet ovat
sopivan vaativia. - cloud

4. Saan soittaa tarpeeksi yhdessä
muiden oppilaiden kanssa. (23) (EOS:
0)

Saan soittaa tarpeeksi yhdessä muiden oppilaiden
kanssa.

Soiton- tai laulunopetuksen tavoitteet
- Kaikki -

Soiton- tai laulunopetuksen tavoitteet - 1d

1. Saan opettajalta tarpeeksi tietoa
opetuksen tavoitteista. (25) (EOS: 0)
X: 70,63

Saan opettajalta tarpeeksi tietoa opetuksen
tavoitteista. - cloud

2. Voin määritellä omia tavoitteita
opinnoilleni. (25) (EOS: 0)
X: 80,55

Voin määritellä omia tavoitteita opinnoilleni. cloud

3. Voin vaikuttaa omien opintojeni
sisältöön. (25) (EOS: 1)
X: 75,18

Voin vaikuttaa omien opintojeni sisältöön. - cloud

4. Keskustelen tavoitteiden
toteutumisesta opettajan kanssa. (24)
(EOS: 0)
X: 63,61

Keskustelen tavoitteiden toteutumisesta opettajan
kanssa. - cloud

Arviointi ja palaute soiton- tai laulunopettajalta
- Kaikki -

Arviointi ja palaute soiton- tai laulunopettajalta 1d

1. Opettaja antaa kiitosta, kun olen
suoriutunut hyvin tehtävistäni. (24)
(EOS: 0)
X: 87,18

Opettaja antaa kiitosta, kun olen suoriutunut
hyvin tehtävistäni. - cloud

2. Saan opettajalta tarpeeksi
palautetta edistymisestäni. (24) (EOS:
0)
X: 83,21

Saan opettajalta tarpeeksi palautetta
edistymisestäni. - cloud

3. Opettajan antama palaute
edistymisestäni on mielestäni
kannustavaa. (24) (EOS: 0)
X: 85,11

4. Opettajan antama palaute
edistymisestäni on mielestäni
monipuolista. (24) (EOS: 0)
X: 78,69

Opettajan antama palaute edistymisestäni on
mielestäni kannustavaa. - cloud

Opettajan antama palaute edistymisestäni on
mielestäni monipuolista. - cloud

5. Haluaisin saada palautetta toisilta
oppilailta. (24) (EOS: 0)
X: 45,58

Haluaisin saada palautetta toisilta oppilailta. cloud

Ilmapiiri
- Kaikki -

Ilmapiiri - 1d

1. Minut hyväksytään sellaisena kuin
olen. (24) (EOS: 0)
X: 85,54

Minut hyväksytään sellaisena kuin olen. - cloud

Kiusaaminen
Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee
epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle tai kiusoittelee tätä toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä.
Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen saman vahvuista oppilasta riitelee.

- Kaikki 1. Oletko nähnyt kiusaamista tai onko
sinua kiusattu musiikin opetuksessa
tämän lukukauden aikana? (25) (EOS:
0)

Oletko nähnyt kiusaamista tai onko sinua
kiusattu musiikin opetuksessa tämän lukukauden
aikana?

3. Kerroitko kiusaamisesta
opettajille? (13) (EOS: 0)

Kerroitko kiusaamisesta opettajille?

4. Puuttuivatko opettajat
kiusaamiseen ripeästi? (10) (EOS: 0)

Puuttuivatko opettajat kiusaamiseen ripeästi?

Konsertit
- Kaikki 1. Olen esiintynyt lukuvuoden aikana
oppilaitoksen konsertissa. (24) (EOS:
0)

Olen esiintynyt lukuvuoden aikana oppilaitoksen
konsertissa.

2. Oppilaitoksen esiintymiset ja
konsertit ovat hyvin järjestettyjä. (25)
(EOS: 0)
X: 74,05

Oppilaitoksen esiintymiset ja konsertit ovat hyvin
järjestettyjä. - cloud

3. Esiintymismahdollisuuksia
järjestetään tarpeeksi. (25) (EOS: 0)
X: 73,85

Esiintymismahdollisuuksia järjestetään
tarpeeksi. - cloud

4. Käyn katsomassa muiden esityksiä
ja konsertteja. (25) (EOS: 0)
X: 43,92

Käyn katsomassa muiden esityksiä ja
konsertteja. - cloud

Kanslian palvelut
- Kaikki -

Kanslian palvelut - 1d

1. Olen saanut hyvää palvelua
oppilaitoksen kansliasta. (25) (EOS: 0)
X: 70,05

Olen saanut hyvää palvelua oppilaitoksen
kansliasta. - cloud

2. Tiedän kuka on oppilaitoksen
rehtori. (25) (EOS: 0)

Tiedän kuka on oppilaitoksen rehtori.

Viestintä
- Kaikki -

Viestintä - 1d

1. Saan riittävästi tietoa opetuksesta
ja oppilaitoksen toiminnasta. (26)
(EOS: 0)
X: 71,30

Saan riittävästi tietoa opetuksesta ja
oppilaitoksen toiminnasta. - cloud

2. Saan tarvittaessa helposti yhteyden
opettajaani. (25) (EOS: 0)
X: 90,00

Saan tarvittaessa helposti yhteyden opettajaani. cloud

3. Olen käynyt oppilaitoksen
nettisivuilla. (25) (EOS: 0)

Olen käynyt oppilaitoksen nettisivuilla.

4. Olen tutustunut oppilaitoksen
opetussuunnitelmaan. (24) (EOS: 0)
Olen tutustunut oppilaitoksen
opetussuunnitelmaan.

5. Minun on helpointa saada tietoa
oppilaitoksen toiminnasta: (25) (EOS:
0)

Minun on helpointa saada tietoa oppilaitoksen
toiminnasta:

7. Olen lukenut Kapula-lehteä. (25)
(EOS: 0)
Olen lukenut Kapula-lehteä.

8. Luen/lukisin Kapula-lehden
mieluiten: (22) (EOS: 1)
Luen/lukisin Kapula-lehden mieluiten:

9. Haluaisin kirjoittaa juttuja tai kuvata
Kapula-lehteen. (22) (EOS: 0)
Haluaisin kirjoittaa juttuja tai kuvata
Kapula-lehteen.

