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Vastaaja
Vastaamassa

Käpylä, kamulinjan avoimet ryhmät,
aikuisoppilaat
Yhteensä
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Opetus
- Kaikki -

Opetus - 1d

1. Olen tyytyväinen saamaani
opetukseen. (61) (EOS: 0)
Olen tyytyväinen saamaani opetukseen. - cloud

2. Soiton- tai laulunopettaja hallitsee
opettamansa asiat. (60) (EOS: 0)
Soiton- tai laulunopettaja hallitsee opettamansa
asiat. - cloud

3. Osaamiseni ja yksilölliset tarpeeni
otetaan huomioon riittävästi. (60)
(EOS: 0)
Osaamiseni ja yksilölliset tarpeeni otetaan
huomioon riittävästi. - cloud

4. Saan opettajaltani riittävästi
palautetta edistymisestäni. (52) (EOS:
0)
Saan opettajaltani riittävästi palautetta
edistymisestäni. - cloud

Opetuksesta saamani valmiudet
- Kaikki -

Opetuksesta saamani valmiudet - 1d

1. Koen saavani musiikin opiskelusta
rohkeutta esiintymiseen. (49) (EOS: 0)
Koen saavani musiikin opiskelusta rohkeutta
esiintymiseen. - cloud

2. Koen musiikin opiskelun
rentouttavaksi. (48) (EOS: 0)
Koen musiikin opiskelun rentouttavaksi. - cloud

3. On mukavaa soittaa/laulaa juuri
ryhmässä. (48) (EOS: 0)
On mukavaa soittaa/laulaa juuri ryhmässä. cloud

4. Koen saavani musiikin opetuksesta
työkaluja omaehtoiseen oppimiseen.
(48) (EOS: 0)
Koen saavani musiikin opetuksesta työkaluja
omaehtoiseen oppimiseen. - cloud

5. Koen saavani musiikin opetuksesta
valmiuksia spontaaniin jamisoittoon.
(47) (EOS: 0)
Koen saavani musiikin opetuksesta valmiuksia
spontaaniin jamisoittoon. - cloud

Konsertit ja oppilaitoksen tilat
- Kaikki -

Konsertit ja oppilaitoksen tilat - 1d

1. Oppilaitoksen esiintymiset ja
konsertit ovat hyvin toteutettuja. (47)
(EOS: 0)
Oppilaitoksen esiintymiset ja konsertit ovat hyvin
toteutettuja. - cloud

2. Oppilaitoksen tilat ovat viihtyisät.
(48) (EOS: 0)
Oppilaitoksen tilat ovat viihtyisät. - cloud

Oppilaitoksen ilmapiiri
- Kaikki -

Oppilaitoksen ilmapiiri - 1d

1. Oppilaitoksen ilmapiiri on
innostava. (47) (EOS: 0)
Oppilaitoksen ilmapiiri on innostava. - cloud

2. Oppilaitoksen ilmapiiri on
uudistuva. (45) (EOS: 0)
Oppilaitoksen ilmapiiri on uudistuva. - cloud

3. Oppilaita kohdellaan tasapuolisesti.
(46) (EOS: 0)
Oppilaita kohdellaan tasapuolisesti. - cloud

Oppilaitoksen viestintä
- Kaikki -

Oppilaitoksen viestintä - 1d

1. Minulla on riittävästi
mahdollisuuksia vaikuttaa
oppilaitoksen toimintaan. (43) (EOS:
0)

Minulla on riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa
oppilaitoksen toimintaan. - cloud

2. Hallinnon ja henkilökunnan
asiakaspalvelu on sujuvaa. (45) (EOS:
0)
Hallinnon ja henkilökunnan asiakaspalvelu on
sujuvaa. - cloud

3. Saan helposti yhteyden
oppilaitokseen. (47) (EOS: 0)
Saan helposti yhteyden oppilaitokseen. - cloud

4. Löydän helposti etsimäni tiedon
oppilaitoksen kotisivuilta. (50) (EOS:
0)
Löydän helposti etsimäni tiedon oppilaitoksen
kotisivuilta. - cloud

5. Saan riittävän ajoissa tietoa
muutoksista opetuksessa. (48) (EOS:
0)
Saan riittävän ajoissa tietoa muutoksista
opetuksessa. - cloud

6. Oppilaitos näkyy ja kuuluu alueella
myönteisesti. (45) (EOS: 0)
Oppilaitos näkyy ja kuuluu alueella myönteisesti.

- cloud

7. Olen lukenut Kapula-lehteä
(musiikkiopiston tiedotuslehti). (49)
(EOS: 0)
Olen lukenut Kapula-lehteä (musiikkiopiston
tiedotuslehti).

8. Luen/lukisin Kapula-lehden
mieluiten: (49) (EOS: 0)

Luen/lukisin Kapula-lehden mieluiten:

9. Haluaisin kirjoittaa juttuja tai kuvata
Kapula-lehteen. (44) (EOS: 0)

Haluaisin kirjoittaa juttuja tai kuvata
Kapula-lehteen.

