Kurssipalaute – Turun lukuvuoden 2018-19 lääkiskurssit
MAFY-valmennuksen kaikilta kursseilta kerätään palaute kurssin lopussa. Palaute julkaistaan
lyhentämättä ja valikoimatta nettisivuillamme. Näin meistä kiinnostuneilla hakijoilla on
mahdollisuus saada rehellinen kuva kursseistamme ja siitä mitä meiltä voi odottaa.
Alla on koottuna Turun lääkiskurssien 2018-19 palautteen numeroarvoisten arvostelujen
keskiarvot. Keskiarvojen jälkeen on esitettynä kaikkien vastanneiden palaute.

Kaikkien palautteeseen vastanneiden keskiarvot
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? keskiarvo 4,80
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? keskiarvo 4,63
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? keskiarvo 4,69
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

keskiarvo 4,48

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? keskiarvo 4,35
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". keskiarvo 4,71
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain?
BI keskiarvo 4,15
FY keskiarvo 4,69
KE keskiarvo 4,55
9. Anna tässä arvosana opettajista. keskiarvo 4,65

Kaikki kurssilaisten antama palaute
Kurssipalaute: Oppilas 1
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5

Olin erittäin tyytyväinen siihen, että kurssilla opetettiin vain tärkeimpiä asioita yhteisesti ja
apua sai kysyä, jos sitä tarvitsi, mutta ei ollut pakko.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Koin saavani erittäin paljon hyvin yksilöllistä opetusta aina kun tunsin sille tarvetta.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeiden ansiosta tiedän, mitä odottaa pääsykokeelta. Olen varma, ettei minulla olisi
mahdollisuuksia päästä sisään ilman harjoituskokeita.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Esim. harjoituskokeiden perusteella voin sanoa kehittyneeni erittäin paljon kurssin aikana.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin ehdottomasti kurssia ystävälle.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mielestäni kurssin työtavat yksilöllisen opetusen ja sen suhteen, ettei luetoja pidetä, toimii
erittäin hyvin. Lisäksi kurssin harjoituskokeista oli suuri apu pääsykokeeseen
valmistautuessa.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Sain paljon (tarvittua) tukea opiskeluvalmentajaltani ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että
tällainen systeemi on kehitetty kurssille.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.

Kurssilla saat kattavat ja monipuoliset oppimateriaalit sekä laadukasta ja yksilöllistä
opetusta. Suosittelen kurssia ehdottomasti, jos olet vain valmis tekemään tarvittavan työn
sisäänpääsyn eteen.

Kurssipalaute: Oppilas 2
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafynetti on opiskelun välineenä erinomainen. Luennottomuus pitää jaksamisen yllä, kun
pääpaino on tehtävänteossa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain apua aina tarvittaessa ja niin, että kokonaisuudessa kysytyt asiat jäivät hyvin mieleen.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Suuri harjoituskokeiden määrä opettaa varautumaan kaikkeen. Lisäksi niiden avulla
koepäivänä jännitys on varmasti vähäisempää, kun koetaktiikka ja koejärjestelyt ovat tuttuja.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tiedot ja taidot ovat karttuneet valtavasti. Mafynetin avulla monet ennen vaikeat asiat
tuntuvat nyt helpoilta, kun ne on Mafynetissä opetettu niin hyvin.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin kurssia ehdottomasti. Opittujen asioiden lisäksi opiskeluvalmentajalta saatu
tuki ja koetaktiikan opettelu vaikuttavat varmasti pääsykokeessa.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Viime vuonna olin eräällä toisella valmennuskurssilla, johon
en ollut lainkaan tyytyväinen. Mafyyn olen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Erittäin iso plussa kurssissa. On hyvä, että joku kertoo sinulle riittävät tuntimäärät
opiskeluun, eikä tarvitse itse murehtia lukeeko liikaa tai liian vähän.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemiaan lisää haastavampia tehtäviä :)
Koesalissa voitaisiin istua niin, että joka toinen paikka on tyhjä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Asiantuntevat opettajat, opiskeluvalmentajat, harjoituskokeet, koetaktiikka ja laadukas
oppimateriaali : Kaikki, mitä valmennuskurssilta voi toivoa, unohtamatta hyvää ja
kannustavaa ilmapiiriä! Bonuksena se, että MAFY:n porukka on oikeasti tutkinut, mitä
pääsykokeet tavallisesti pitävät sisällään ja mitä sisäänpääsyyn tarvitaan.

Kurssipalaute: Oppilas 3
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itse liputan tämän filosofian puolesta, työ on tehtävä itse, joten kurssilla sai apua asioiden
kanssa, joissa minulla oli vaikeaa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Olen aina saanut apua, kun olen sitä pyytänyt. Ikinä ei ole jäänyt paha mieli tunnin jälkeen.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

7 oli erittäin hyvä määrä harjoitella koetaktiikkaa ja analysoida omaa toimintaansa
koetilanteessa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En tiedä voiko ikinä olla « valmis » pääsykokeeseen, mutta saavuttamani taso on sellainen,
että mahdollisuudet päästä sisään ovat realistiset.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen mielelläni.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä fiilis, kiitollinen kaikesta!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Suurin anti oli se, että oli joku jolle sai itsekkäästi puhua vain itsestään ja omasta
hakemisesta. (Anteeksi kavereille, kun elämässä ei ole ollut tänä keväänä muuta kuin
pääsykoe.)
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafyn opetusfilosofia on tukenut kevään opiskeluani valtavasti: Koko kevään ajan olen
saanut edetä omaa tahtia ja tunneilla olen saanut apua juuri minulle vaikeisiin asioihin.
Harjoituskokeet ovat olleet laadukkaita ja opetus erittäin tasokasta.

Kurssipalaute: Oppilas 4
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavoilla sai keskityttyä rauhassa juuri itselle tärkeimpiin ja haastavimpiin asioihin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5

Kahdenkeskinen opetus toimi hyvin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Sai hiottua koe-eväitä ja -vaatetusta myöten kaiken huippuunsa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tasoni oli lukioajan laiskottelun jäljiltä surkea ja en olisi ikinä uskonut kykeneväni tähän.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Itse asiassa kaverini tuli kurssille jo tammikuussa, sillä olin syksyn jäljiltä jo niin
tyytyväinen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mahtavaa opetusta ja hyvä sovellus.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Mielenterveyteni kiittää. Olisin voinut maksaa kurssin hinnan ihan vain
opiskeluvalmennuksen takia.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Enemmän harjoituskokeita.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssilla sai hyvät opetukset kaikissa aineissa ja lukiossa laiskoteltuani en olisi ikinä
uskonut yltäväni näin hyvälle tasolle osaamisessa. Opiskeluvalmentajat tsemppasivat ja
pitivät huolen henkisestä hyvinvoinnista urakan keskellä.

Kurssipalaute: Oppilas 5
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kurssilla työskentely on tehokasta, kun pystyi keskittymään juuri itselle hankaliin asioihin
eikä aikaa kulutettu esim. turhiin luentoihin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajilta on helppo kysyä niin pienestä nippelitiedosta kuin laajoista kokonaisuuksista.
Asiat selitettiin niin, että varmasti ymmärsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Jokaisen harkkakokeen jälkeen jännitti vähemmän ja harkkakokeissa tehdyistä virheistä opin
todella paljon!
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Monet tehtävät, mitä en viime vuonna olisi saanut tehtyä, sujuvat nyt todella hyvin ja
varmuutta laskemiseen on tullut paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti! Jos kävisikin huonosti ja en pääsisi vielä sisälle, aion itsekin tulla uudestaan
kurssille.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Erittäin hyödyllinen; asiantuntevat ja helposti lähestyttävät opettajat sekä tarkasti mietityt
tehtävät ja harkkakokeet.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Sain paljon apua henkiseen puoleen ja lukusuunnitelman tekemiseen ja koestrategiaan. Oli
suurena osana pääsykoevalmistautumisessa.

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemian tehtäviä voisi olla hieman enemmän ja uuden opsin aiheita kattavammin.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Muitakin valmennuskursseja kokeilleena Mafy on ehdottomasti paras! Valmennuksessa
hiotaan laskurutiini huippuunsa ja myös henkiseen jaksamiseen on panostettu
opiskeluvalmennuksen avulla.

Kurssipalaute: Oppilas 6
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehokkaita. Keskityttiin oikeisiin asioihin ja käytettiin opiskelutyylejä, jotka ovat
tehokkaimpia.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain apua kysymyksiini nopeasti ja opettaja piti minulle « miniluentoja » aiheista, joista
tarvitsin enemmän tietoa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Opin hyvin koetaktiikkaa sekä uskaltamaan tekemään haastaviaikin tehtäviä. Myös itse
koeolosuhteet tulivat tutuiksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Osaamiseni on lisääntynyt todella paljon nopeasti ja laskurutiini on muodostunut.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Oppiminen on todella tehokasta ja helppoa Mafynetin avulla.

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Erittäin hyödyllinen. Lähikurssi on hyvä vaihtoehto, jos kysyttävää on paljon.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Helpotti suunnittelua ja oman jaksamisen tarkkailua. Tsemppi oli tärkeä viimeisillä viikoilla
erityisesti. Auttoi koetaktiikan kehittämisessä. Voisi olla monipuolisempaa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Pienempi ryhmäkoko fysiikassa -> vähemmän melua. Biologiassa lähiopetus olisi ollut
minulle helpompi.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafynetin avulla opiskelu on tehokasta ja todella helppoa, kun ei tarvitse itse huolehtia
kertauksesta tai siitä, mitä aihealueita kannattaa opiskella. Myöskään hirveää määrää kirjoja
ei tarvitse kantaa mukana. Lähikurssi kannattaa ottaa, jos tarvitsee paljon apua. Monet asiat
ovat selkeästi esitetty Mafynetissä, joten välttämättä lähikurssi ei ole tarpeellinen, jos osaa
muutekin hyvin.

Kurssipalaute: Oppilas 7
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itselleni Mafy:n työtavat olivat optimaaliset, koska en kykene keskittymään pitkiin
luentoihin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
-

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet loivat realistisen kuvan oikeasta koetilanteesta ja -tehtävistä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tullessani kurssille lähtötasoni oli heikko. Lyhyessä ajassa olen kuitenkin kehittynyt
Mafy:n ansiosta paremmin kuin olisin ikinä uskonut olevan mahdollista.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olen äärettömän kiitollinen siitä, kuinka paljon olen edistynyt Mafy:n materiaalien,
harjoituskokeiden, opiskeluvalmentajan ja opettajien avulla.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oma opiskeluvalmentaja kannusti ja auttoi lukusuunnitelman tekemisessä. Tämä helpotti
omaa luku-urakkaani, kun ei tarvinnut itse käyttää aikaa lukusuunnitelman tekemiseen ja
mahdollisten muutoksien tekemiseen siinä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Ei.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 8
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.

1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Parhaiten oppii tekemällä tehtäviä ja Mafynetin avulla sai tehdä paljon eritasoisia tehtäviä.
Tunneilla opettajat olivat hyvin apuna, kun tuli pulmia.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Oppitunneilla on maks. 16 oppilasta opettajaa kohden, joten jos tuli kysyttävää niin opettajilla
oli kyllä hyvin aikaa neuvoa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeiden aikana näki hyvin oman tason sekä pystyi harjoittelemaan kokeeseen
erilaisia tekniikoita. Myös itse jännitän todella paljon kaikkia kokeita, joten oli hyvä, että sai
myös vähän tottua koetilanteeseen ennen pääsykoetta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kurssi antaa loistavat mahdollisuudet omalle kehitykselle lähtötasosta riippumatta.
Kuitenkin pitää muistaa, että kaiken työn teet itse!
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti suosittelen! Mafynetti sopii minulle ainakin todella hyvin eikä tarvinnut koko
kevättä lukea kirjoja kun oppiminen tapahtui tehtäviä tekemällä ja nopealla teorian
kertauksella.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä kurssi! Onhan kurssi hintava, mutta mielestäni joka euron arvoinen!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus oli todella hyvä! Oli hyvä, kun joku osasi kertoa mihin aineisiin
kannattaa käyttää kuinka monta tuntia viikossa oman tason perusteella. Itse en olisi
ainakaan osannut painottaa tunteja yhtä hyvin. Opiskeluvalmentaja myös tsemppasi hyvin
koko kevään!

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 9
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafynetin tehtävät olivat hyviä ja niitä oli tarpeeksi paljon. Tunneilla viittaustekniikka ja
muu opetus toimivia.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajat tunnistivat nimeltä, opiskeluvalmentaja auttoi lukusuunnitelmassa ja muussa.
Sain apua kun tarvitsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin hyödyllisiä, koetaktiikan oppiminen on tärkeää ja koetilanteen kokeminen oli
hyödyksi (ajankäyttö yms.).
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Mielestäni olen kehittynyt hyvin vuoden opiskelutauon jälkeen, paremmalle tasolle kuin sitä
ennen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mafynetti ja harjoituskokeet sekä opettajien ja opiskeluvalmentajan tuki olivat ehdottomasti
avuksi kokeeseen valmistautuessa.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Pidin kurssista ja siitä oli hyötyä, vaikkei kouluun vielä pääsisikään.

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Mielestäni opiskeluvalmennus oli hyödyllistä, opiskeluvalmentaja osasi hyvin ehdottaa sopivia
tuntimääriä ja tsemppasi aina jaksamaan. Oli myös kiva kuulla valmentajan omia
kokemuksia.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 10
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat perustuivat työtehon maksimointiin yksilötasolla. Tämä toimi itselleni todella
hyvin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina viitatessa saa opettajan jakamattoman huomion.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin, erittäin hyödyllisiä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kurssi on kannustanut ja olen saanut oppia ja vinkkejä opiskeluun ja koetaktiikkaan.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Fiksusti järjestetty, tehokas, ystävällinen, kannustava, yksilölliset tarpeet huomioiva, sopivat
ryhmäkoot!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Valmennuspuheluiden merkitys kasvoi itselle kevään aikana odottamattoman suureksi.
Valmentajan kanssa saimme hyvän yhteyden ja hän auttoi minua erittäin paljon jaksamaan
ja « osaamaan ».
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Tämä konsepti on hyvä. Laiskojen silmieni takia kaipasin suurempaa tablettia, mutta asia ei
ole teistä riippuvainen.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Laiska, älä vaivaidu. Kurssi perustuu siihen, että opit saamaan itsestäsi irti maksimaalisen
työpanoksen kuitenkaan uupumatta. Vastuu työnteosta on sinulla, mutta kurssilta saat
oikeat eväät töihin.

Kurssipalaute: Oppilas 11
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Ei muita valmennuskursseja vertailukohteena, mutta näillä työtavoilla itse oppinut todella
tehokkaasti, joten toimii! Välillä muiden opetus tunnilla häirinnyt, jos puhuttu liian kovaa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Muutamia kertoja, jos olin muutaman minuutin myöhässä tunnilta, opettaja skippasi
ensimmäisen kierroksen kokonaan omalta kohdaltani.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeita sopiva määrä, jokaisesta oppi paljon uutta. Pienempi kynnys mennä oikeaan
kokeeseen kun treenannut koetilannetta/koetaktiikkaa useaan otteeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Aloitin aikalailla nollapisteestä. Eli en ollut käynyt edes kaikkia kursseja. Lukiossa vain
pakolliset, sen jälkeen joitakin. Nyt osaan paljon ja vähän päälle (syksystä asti oltu
kurssilla).
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti suosittelisin!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä ja tehokas. Ihanaa, että käyttössä on opettajien lisäksi oma opo ja
mielenhallintavalmentaja. Hyvä kurssipaikka.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Hyvä lisä kurssiin! Oma opo ihan huippu ollut. Rauhoittelee, antaa vinkkejä ja tsemppaa!
Helsposti saa sovittua aikataulut.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
-

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Ehdottomasti hintansa arvoinen! Suosittelen!

Kurssipalaute: Oppilas 12
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Biologian olisin toivonut olevan myös lähiopetuksena, koska siinä paljon hahmottamisa
vaativia asioita ja olisi helpompi ymmärtäää mitä toinen opettaa paikanpäällä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain joka kerta vastauksen kysymykseeni, kun minulla oli kysyttävää.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Koin oppivani eniten harjoituskokeista ja niissä tapahtuneiden virheiden ja hankalien
tehtävien läpikäynnistä! Iso plussa siis, että harjoituskokeita oli monta!
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Fysiikka, joka minulla oli ennen hyvin heikko on parantunut selkeästi ja ensimmäiseen
kokeeseen verrattuna tulokset ovat parantuneet paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ensin kaipasin luentoja, mutta kurssin aikana nopeasti huomannut, että huomattavasti
paremmin oppii tekemällä itse tehtäviä ja kysymällä tarvittaessa.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Harjoituskokeiden määrä ja tuntien määrä hyvä!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Piti motivaatiota yllä kun tiesi, että joku hieman seuraa missä mennään.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Lähiopetukseksi myös biologia, jossa voisi joistain eritisesti hankalista aiheista olla lyhyitä
luentoja. Esim. risteytystehtävät.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 13
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Oppimateriaali erittäin hyvä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Erittäin tärkeitä! Myös hyvä, että jokainen harkkakoe tasoltaan pääsykoetta vastaava.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
-

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssilla käynti lisää opiskelumotivaatiota vielä suuremmaksi.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Tärkeätä, mielestäni hyvä olla joku ulkopuolinen kenelle puhua asioista, opiskeluvalmentaja
tuo tsemppiä ja tukea.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 14
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Henkilökohtainen opetus oli todella hyvää ja sain apua juuri omiin ongelmakohtiini.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain yksilöllistä opetusta aina kun tarvitsin apua.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Itselle yksi tärkeimmistä asioista oli saada rutiinia ja hyvä koetaktiikka tulevaan
pääsykokeeseen.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Enemmän kuin yhteensä aikaisemmin muilla valmennuskursseilla usean vuoden aikana.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Todella hyvä kurssi ja erilainen verrattuna muihin, joissa olen aikaisemmin useana vuonna
ollut.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus on auttanut todella paljon. Olen saanut tukea ja lisäksi erittäin hyviä
neuvoja lukusuunnitelmaan ja viikoittaiseen tuntimäärään.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 15
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
-

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajat voisivat enemmän kierrellä oppilaiden luona ja seurata miten tehtävät sujuvat
(vaikka kyseisellä oppilaalla ei olisikaan kysyttävää).
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Lähikurssitunteja voisi olla enemmän kuin 3h/vko/aine.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Ennen mafya en ole tiennyt puoliakaan mitä kaikkea lääkiskokeeseen valmistautuminen on.

Kurssipalaute: Oppilas 16
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Sain avun kaikkiin kysymyksiin mitä itselleni heräsi. Mafynetin avulla oppiminen on ollut
erittäin tehokasta.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua sai aina tarvittaessa ja usemmiten ymmärsin suoraan ongelman ratkaisun.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyviä ja vaihtelevia. Koetaktiikan miettiminen auttoi ymmärtämään ajankäyttöä ja
kokeita oli riittävästi omien « sudenkuoppien » löytämiseksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En ehtinyt « vähemmän » olennaisiin asioihin opinnoissa, mutta perusasioissa saavutin
huomattavasti paremman ymmärryksen tason.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Erittäin hyvä ja omaa oppimista tukeva.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Ehdottomasti hyvä lisä opiskeluun, auttoi välillä vaihtaa ajatuksia opitojen kehittymisestä ja
toimintatavoista.

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Hyvin informatiivista ja asian ytimessä tapahtuvaa oppimista! Suurin mahdollinen este
sisäänpääsyyn on oma tekeminen. MAFY kyllä tarjoaa resurssit.

Kurssipalaute: Oppilas 17
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kurssin työtavat olivat hyvät kyseisiin aineisiin. Tekemällä oppii ja apua sai tarvittaessa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajien määrä suhteessa oppilaisiin hyvä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Pidin harjoituskokeita onnistuneina ja koin ne tärkeiksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehittyminen olisi varmasti parempaa, jos omat matemaattiset taidot olisivat paremmat.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssista jää erittäin positiivinen kuva. Etenkin itseopiskelumateriaali korvaamaton.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus oli mukava lisä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 18
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opetus oli hyvää kun sitä sai, mutta välillä tuli tunne, että pitää hävetä, jos on tällä kertaa
enemmän kysyttävää. Tuntui, että opettajilla oli kiire muualle sen sijaan, että haluaisivat
ratkaista ongelmasi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Välillä tuntui, ettei koe vastaa oikeaa, eikä tulos ole verrattavissa oikeaan kokeeseen. Esim. se
koe, jossa oli paljon bilsaa eikä vaikeaa fysiikan tehtävää.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen ymmärtänyt paljon asioita, jotka eivät avautuneet koko lukioaikana.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
En osannut odottaa näin suurta kehitystä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Aluksi tuntui oudolta, mutta tuli todella hyödylliseksi loppua kohden. Sain hyviä vinkkejä
koetilanteeseen ja jännitykseen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Toimintamalli on loistava. Tehtäviä tekemällä laskurutiini paranee huomaamatta. Opettajat
ovat asiantuntevia ja ratkaisevat ongelmat niin, että ne varmasti ymmärtää. Suosittelen!

Kurssipalaute: Oppilas 19
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itsenäinen eteneminen ottaa hyvin huomioon jokaisen omat lähtökohdat. Harkkakokeita oli
mukavan monta!
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Aina sai apua lähes heti kun sitä pyysin.

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeet itsessään olivat hyviä. Koetila olisi ollut mukavampi, jossei tarvitsisi olla ihan kylki
kyljessä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tekemiseen on rutinoitunut hyvin.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Riippuu hieman kaverin lähtökohdista. Jos on aivan alkutekijöissä, niin jonkun muunlainen
kurssi olisi ehkä parempi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 3,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Super! Piti mun pään kasassa ja auttoi aikataulutuksessa ja tsemppaamisessa. Kiitokset
ihanalle opolleni! Nimi poistettu, sillä tähän julkiseen palautteeseen emme voi jättää kenenkään
nimeä. Kiitokset on kuitenkin toimitettu perille :) .
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Tehtävät nojaavat liian usein maolin käyttöön, varinkin loppupään tehtävissä en olisi
halunnut käyttää sitä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 20
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat hyvät. Ehkä kirjallinen versio oppimateriaalista olisi hyvä, vaikka materiaali
vaihtuukin. Viittaussysteemi fiksu.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä. Aina on kuitenkin parantamisen varaa. Tymien kysymysten esittäminen kannatti,
sillä silloin oppi paljon.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Voisi ehkä lisätä yhden kokeen vielä. Kokeiden tärkeys ja tarkoitus ei tule välittämättä
kaikille selväksi ensimmäisten kokeiden aikana.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Opin paljon asioita ja kehityin tietyissä osa-alueissa hurjasti.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin ja en suosittelisi. Riippuen millaista opetusta haluaa ja kokee tarpeelliseksi. Jos
haluaa yksilöllistä ja asiantuntevaa opetusta, suosittelen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli mahtava! Yleisesti kurssi on sellaiselle, joka haluaa parasta ja laatua. Mafy:n
sovelluksessa kuitenkin parantamisen varaa!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Mukavaa, että on joku kelle puhua. On myös mukavaa, että saa hyviä vinkkejä itse
opiskelijalta.

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mafy:ssa paljon kirjoitusvirheitä. Etenkin biologian osiossa. Myös tekstin fonttia ja värejä
olisi kiva muuttaa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Sinulle, joka haluat parasta ja laatua.

Kurssipalaute: Oppilas 21
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Yksilöllinen opetus on hyvää, eikä aika mene hukkaan kurssilla.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Avun sai kurssilla aina hyvin nopeasti ja opettajat keskittyivät hyvin jokaiseen oppilaaseen
joka apua kaipasi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet ovat laadukkaita ja toimivat hyvin itsearviona sekä omien puutteiden
havaitsemisessa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Opin kurssin aikana paljon ja uskon, että suuremmalla oman ajan panostuksella olisin voinut
kehittyä vielä enemmän.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin kurssia ehdottomasti. Yksilöllinen opetus rohkaisee kysymään ja oppimaan
paremmin kuin yhteinen luennointi.

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi sopii itsenäiseen opiskelutapaan, eteneminen mafynetissä motvoi ja apua on saatavilla.
Mielestäni kurssi on erinomainen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oma oponi oli kannustava loppuun asti ja pyrki löytämään ratkaisuja ongelmiin tehokkaasti.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Toivoisin Mafynettiin osaan tehtävistä esim. linkkejä, joista löytäisi apua matikan osaalueisiin. Tästä olisi erityisesti lyhyen matikan pohjalla oleville kurssilaisille apua.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 22
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kysyessä apua, opettajalla ei ikinä ollut kiire ja asia käytiin läpi rauhallisesti ja niin monta
kertaa, että varmasti ymmärsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?
-

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi on ollut ihan huippu, olen oppinut paljon asioita, mitä en aikaisempina vuosina
osannut!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,50
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opo on ollut paras tuki koko luku-urakan ajan. Olen pystynyt jakamaan ajatuksiani ja opo
on osannut neuvoa ja ohjeistaa, mikä on ollut suuri apu.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 23
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tykkään systeemistä, jossa oleellisiin tiivistetään « bullet points » -syteemillä :
massaluennoilla oleellinen osuus jää usein informaatiotulvan alle.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Pidin siitä, että harjoituskokeissa oli vaihtelua vaikeustasossa, sillä « oikeissakin »
valintakokeissa on niin, etteivät vuodet ole veljeksiä keskenään (tai korkeintaan ovat Oasisyhtyeen Gallagherin veljeksiä...)
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Koen lähtötasoni olleen hyvä ja kurssi auttoi kehittämään heikkouksia ja vahvistamaan
vahvuuksia.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Sivuhuomautus: Olin viime keväänä toisen kurssijärjestäjän (nimi poistettu) kurssilla ja siellä
opettaja käytti opetuksensa pohjana osin Mafy:n materiaali :D
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tykkäsin! :) Maininta vielä: oli hyvä, että tiloihin pääsi lukemaan itsenäisesti myös niin
päivinä, kun ei ollut opetusta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Mielestäni systeemi, jossa opo soittaa säännöllisesti, on hyvä! Suomalaiskansallinen
mentaliteetti ei oikein taivu esim. toisen kurssijärjestäjän (nimi poistettu) suosimaan « soita jos
jotain tulee » - metodiin.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologia olisi voinut sisältää pidemmän yhteisen alustuksen ja esim. sitä käydä läpi, miten
valintakokeisiin vastataan niin, että maksimoi pisteensä.

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 24
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehtävät olivat tosi hyviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Oma lähtötaso oli jo aika hyvä, mutta varmuutta ja laskurutiinia on tullut.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Riippuu pääsenkö kouluun.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tehtäväpainotteinen opiskelu on ylivoimainen muihin opiskelutyyleihin verrattuna.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oli tsemppaavaa ja tykkäsin opiskeluvalmtajastani. Välillä mietitytti, mien hyvin voin
luottaa opiskeluvalmentajaan, kun hän « käskee tekemään jotain », että mistä hän tietää, että
esim. 25 h/vko riittää etc.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Bilsassa olisi välillä iloa lähiopetuksestakin.
e. bilsapaja kerran kuussa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Tehtäväpainotteinen opiskelutyyli on tosi hyvä ja Mafyn tehtävillä jää asiat mieleen !

Kurssipalaute: Oppilas 25
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat olivat ihan hyvät. Itseäinen työskentely on itselle mieluista, muttei sovi kaikille.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Välillä ärsyttävää kun on jo unohtanut ongelmatehtävän ja siirtynyt eteenpäin, kun opettaja
saapuu neuvomaan. Toisaalta opetus oivaltavaa.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Vastasivat hyvin viime vuosien pääsykokeita ja niiden avulla oli helppo mitata osaamista ja
arvioida ajankäyttöä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Itse lääkiskurssi ei ollut niin superhyödyllinen, mutta mafynetillä on saanut parannettua
laskurutiinia ja opittua bilsan nippelitietoa (ei kurssikirjoissa).

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelisin, jos hänellä on hyvä lähtötaso (käynyt lukiossa fy, ke, bi). Kokisin itse
vaikeaksi koko oppimäärän opiskelemisen vain mafyn avulla.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Helpotti huomattavasti lääkiksen pääsykokeeseen valmistautumista. En olisi mitenkään
voinut päästä ainakaan ilman.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
(Huom! Vastaajalta on jäänyt antamatta arvostelu tähän osaan.)

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 3,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Todella hyvä! Opiskeluvalmentaja oli kannustava, ja se on helpottavaa kun joku toinen
aiktauluttaa aineiden väliset tuntimäärät puolestasi. + On kiva, kun voi selittää jollekin
hyvällä omatunnolla opiskelujuttuja, kun tietää toisen saavan rahaa kuuntelemisesta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Lisää opettajia tunnille (ei jaksaisi aina odottaa, vaikka tiedän tämän olevan varmaankin
liian kallista) ja bilsan etätuntien tilalle lähitunnit.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen mafyn valmennuskurssia erityisesti mafynetin takia. Palon sopivan haastavia
tehtäviä, joilla kasvattaa osaamistasoa.

Kurssipalaute: Oppilas 26
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tekemällä oppii.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
En paljoa apua kysellyt: pyrin ratkaisemaan itse.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Ajankäytön opettelu oli ensiarvoisen tärkeää.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Luonnontieteellinen ajattelu on kehittynyt.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Toki!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Oikein hyödyllinen ja hyvin valmentava.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 3,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Pysyy itse hyvin perillä, kun joutuu selittelemään edistymistään toiselle. Oikein hyödyllinen!
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Lisää täsmävinkkejä, esim. kerrotaan hyvän vastauksen rakenne ja arvostelukriteerejä (jos ne
nyt edes yhtenäisiä ovat).
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 27
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itselleni ainakin todella hyödylliset, sillä perustiedot oli jo ennestään hyvin hallussa.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Alkupään kokeet tuntuu näin jälkeenpäin aika helpoilta, muutamia vähän outoja tehtäviä,
joita olisi voinut muuttaa paremmin ajatustaan toteuttaviksi.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Vaikea sanoa, koetulokset ainakin parantuneet paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Sovellus superhyvä, kertaustoiminto etenkin ja käyriä kiva seurata. Netissä olevat
tulosanalyysit kokeista mielenkiintoisia.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Kiva! Ainakin itsestä oli hyvä päästä aina juttelemaan jollekin. Auttoi paljon
lukusuunnitelman muodostamisessa ja sopivien tuntimäärien haussa. Oli myös aina
tsemppaavat puhelut.

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Alleviivaustoiminto sovellukseen, harkkakokeiden tehtäviin tarkkuutta. Harjoituskokeiden
arvioinnissa oli myös virheitä muutamia kertoja. Parissa kokeessa oli myös niin, että
pyydettiin piirtämään rakennekaava, mutta hyväksyttiin oikeaksi vastaukseksi vain esim.
tikkukaava, ei mitä tahansa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Saa käyttää ed. sivun 7. vastausta: « Sovellus superhyvä, kertaustoiminto etenkin ja käyriä
kiva seurata. Netissä olevat tulosanalyysit kokeista mielenkiintoisia. »

Kurssipalaute: Oppilas 28
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehokas! Pidin etenkin siitä, että jokainen etenee omaa tahtia kurssissa eteenpäin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet ovat hyvää harjoitusta oikeaa koetilannetta varten. Loppua kohden kokeiden
peräkkäisyys tuntui raskaalta.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtötaso oli käytännössä olematon fysiikassa ja kemiassa, joten siihen nähden kehitys on
ollut hyvä!
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
-

7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä kurssi! Helposti lähestyttävät opettajat ovat ehdottomasti plussaa!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Kattava valmennus ja hyvänä lisänä pidin opojen soittoaikoja! Oli kiva käydä koko prosessia
ihmisen kanssa läpi, joka on kokenut saman! + Mielenhallintaan erikoistunut opo (nimi
poistettu) antoi hyvä vinkkejä stressin hallintaan kokeessa!
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 29
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Materiaalit olivat todella hyviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kurssilla oli kiva huomata olevansa henkilö, joka tunnetaan nimeltä ja jonka vahvuudet ja
heikkoudet tunnettiin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Ajankäyttö kehittyi todella hyvälle tasolle ja muutenkin koestategia harkkakokeiden
ansiosta. Biologian osiot kuitenkin hieman omituisia.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Laskurutiini on ensimmäiseen hakukertaan verrattuna ihan eri luokkaa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Materiaaleja voisin suositella kenelle tahansa. Lähikurssia taas niille, jotka kokevat itsenäisen
opiskelun tökkivän merkittävästi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olen kaikenkaikkiaan todella tyytyväinen. Erityisplussa kaikenkattavalle materiaalille ja
opiskeluvalmentajalle, joka piti pään kasassa loppuun asti.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
En varmaan olisi selvinnyt monista monisa pettymyksistä ja epätoivon ja ahdistuksen ja
luovuttamisen tunteista ilman opiskeluvalmennusta, enkä olisi osannut kehittää
koestrategiaani näin toimivaksi.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Fyssassa pienemmät ryhmäkoot.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 30
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat olivat toimivia ja tehokkaita.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Biologiassa olisi voinut olla henkilökohtaisia puheluita enemmän syksyllä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen kehittynyt paljon, mutta aina olisi voinut kehittyä enemmän.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä suosittelisin.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Olen ollut tyytyväinen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Hyvä ideana ja toimivuudessa. Valmentaja olisi voinut ehkä potkia enemmän vauhtia kun
välillä ei tullut opiskeltua.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologiassa ei aina ollut yhteistä asiaa. Olisi ollut kiva tietää etukäteen, onko teoriaa, eikä vain
kuulla ettei ole mitään asiaa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssit ovat hyviä ja tehokkaita, mutta ne eivät takaa parhaita tuloksia ilman omaa työtä.

Kurssipalaute: Oppilas 31
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafynetti on tehokas tapa oppia ja kurssilla käytiin sopivasti yhteisiä asioita esim. tehtävien
vastaustekniikasta.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Useimmiten opetuksessa huomioitiin henkilökohtaiset tarpeeni, mutta välillä selitettiin liian
« konemaisesti » tehtäviä vain opettajan näkökulmasta.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Yksi kurssin tärkeimmistä asioista.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitys on ollut hyvää, eniten on tapahtunut fysiikan syvemmässä ymmärtämisessä ja olen
oppinut pois lukiotyyppisestä kaavamaisuudesta/ulkoa opettelusta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen, jos asiat ovat jotenkin tuttuja entuudestaan.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mafy on tehokas ja ammattilainen. Tuntuu, että voi luottaa siihen, että kun tekee ohjeiden
mukaan, niin kehitys on taattu.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Loistava juttu ja osaavat valmentajat.

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Paremmat tuolit itsenäinse opiskelun tilaan!!
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 32
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Todella hyvä, tuntuu, että on oppinut ja opiskellut asioita ihan eri tavalla, joka sopii itselle
ainakin kemiassa ja fysiikassa paremmin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Viittaussysteemi on fiksu.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Oli hyvä, että oli paljon erilaisia ja tyylisiä kokeita. Salitilanne oli myös suht. aidon
tuntuinen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Laskeminen on ihan eri tasolla kuin lukioaikana.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä, voisin suositella tuntemattomillekin, kunhan itse pääsen ensin lääkikseen, joten on
vähemmän hyviä kilpailijoita.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tykkäsin. Lentotyyli ei viime vuonna sopinut minulle, mutta tämä toimii. Oma
etenemisnopeus on hyvä asia.

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Hyvä ja toimiva henkilökohtainen apu. On kivaa, että on joku juttukaveri kaiken keskellä
neuvomassa, jos apua tarvitsee.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Jos ei pääsekään lääkikseen ja ottaa uudestaan kurssin, niin toivottavasti kokeissa on uusia
tehtäviä. Välillä fysiikan suuret ryhmät ahdistaa. Ei aina. Vaikka olisi hiljaista.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssi sopii ihmisille, jotka oppivat tekemällä. Kun tekee paljon tehtäviä, on se hyödyllisempää
kokeen kannalta, kun tulee varmuutta ja nopeutta. Yksilöllinen eteneminen on parempi kuin
se, että porukassa mennään yhteisesti, koska läheskään kaikki eivät ole samassa kohtaa kuin
toiset.

Kurssipalaute: Oppilas 33
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itse opin parhaiten tekemällä, joten kurssilla tuntuu oikeasti siltä, että aika tulee käytettyä
hyödyllisesti.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Pyrin aina oivaltamaan asiat ensisijaisesti itsenäisesti, mutta jos tarvitsin apua, oli se heti
saatavilla.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Koetilanne on tullut tutuksi, joka varmasti auttaa säästämään aikaa virallisessa kokeessa.

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olisin toivonut kehittyväni vielä enemmän, mutta tietän, että tämän parempaa kehitystä en
olis saavuttanut ilman MAFY:n materiaaleja.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kurssi ei ole halpa, mutta uskon, että jos lääkikseen oikeasti haluaa, niin kurssi on sen
hinnan arvoinen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
On hienoa, että on joku joka seuraa kehitystä ja kannustaa. Se, että joku näkee suoraan työsi
määrän ja edistymisen nostaa kynnystä jättää asioita tekemättä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Fysiikan ryhmäkoko voisi olla pienempi.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Jos oma motivaatio on kohdallaan, saa kurssista todella paljon irti. Pelkkiä lukiokirjoja
lukemalla en olisi edistynyt näin hyvin. Kurssimateriaalit ovat korvaamattomat!

Kurssipalaute: Oppilas 34
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Parasta oli ehdottomasti se, ettei ollut luentoja.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajaa joutui välillä odottamaan kauan, mtta ymmärrettävää, sillä kurssilaisiakin oli
pajon.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Tarpeeksi haastavia, harjoituskokeista sai hyvän käsityksen omasta osaamistasostaan.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Etenkin fysiikassa huomasin huiman kehityksen.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Sopii täydellisesti niille, jotka pitävät etenkin itsenäisestä opiskelusta.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus oli hyödyllinen, sain paljon vinkkejä opiskeluun ja pääsykokeeseen, ja sen
lisäksi « ulkopuolisen » tsemppaus auttoin jaksamaan paremmin luku-urakan kanssa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemian lääkiskurssiin saisi lisätä paljon vaativia tehtäviä! Esim. kemian tavoite 2 -tehtävät
olivat liian helppoja fysiikan tavoite 2 -tehtäiin verrattuna.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 35
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Kurssilla oli mukavaa, kun sai edetä omaa tahtia ja apua oli aina saatavilla.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Apua sai aina kun halusi ja se oli yksilöllistä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat todella hyödyllisiä. Saa hyvin rutiinia kokeen tekemiseen ja pääsee
kokeilemaan eri taktiikoita ja ajankäyttöä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen oppinut kurssin aikana paljon ja kehitys on ollut nopeaa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli hyödyllinen ja sen ansiosta laittoi itsensä likoon ihan eri tavalla! Harjoistukokeet
paras osa.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Valmennus oli kiva lisä kurssiin. Valmentajalta sai hyviä vinkkejä ja viikkotuntimäärä
kasvoi sopivassa tahdissa. Valmentajan avulla oli helppo pitää kiinni aikataulusta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Hieman enemmän kokeiden läpikäyntiä.

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 36
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Oma panos on tärkeä tehokkaan oppimisen kannalta ja tämä huomoitiin.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Valmistivat erittäin hyvin oikeaan kokeeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Aluksi tuntui lähes mahdottomalta päästä sisään. Nyt huomattavasti itsevarmempi olo.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Riippuu ystäväni lähtötasosta. Jos on vuosi aikaa lukea, mafyntin ja harjoituskokeiden
tekeminen riittäisi.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli hintansa arvoinen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Voisin suositella kurssia erityisesti abeille. Koin, että kurssista oli hyötyö.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologian oppimateriaalia voisi kehittää. Lukemansa muistaa huonosti, videot tm. olisivat
hyviä
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 37
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
En pitänyt yhtä paljon etätunneista (biologia ja yo-vaiheen tunnit) kuin tunneista paikan
päällä. Yhteiset opetushetket tunnin alusa, missä käytiin läpi harjoituskokeiden tehtäviä,
olivat hyviä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Yksilöllinen opetus on asiantuntevaa ja opettajat pyrkivät siihen, että tehtävän fysikaalisen
tai kemiallisen idean ymmärtää oikeasti.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Todella hyödyllisiä. Sai hyvin kuvaa siitä, kuinka pitkiä ja erilaisia kokeet voivat olla.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
-

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Hyvin todennäköisesti suosittelisin. Korostaisin kuitenkin kaverilleni sitä, että on oltava
motivoitunut ottaessaan Mafya, sillä tehtävää on todella paljon.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Tehtävät olivat hyviä, samoin opetus. Edistymiskäyrä kuitenkin hieman stressaava, jos se jää
liian alhaiselle tasolle.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologiassa lääkiskurssissa oli mielestäni myös jonkin verran sellaista asiaa, jota ei ole
lukiokirjoissa joten tämän voisi ilmoittaa tekstissä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mafylla sinulla on mahdollisuus todella kehittää fysiikan, biologian ja kemian taitojasi.
Tehtäviä on kuitenkin todella paljon, joten valmistaudu runsaaseen työntekoon.

Kurssipalaute: Oppilas 38
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tunneilla pelkkä tehtävien tekeminen tuntui aluksi oudolta, kun tapa niin erilainen, mitä
monilla muilla valmennuskursseilla. Lopulta kuitenkin tuloksista huomasi, että tämä tapa on
ehkä toimivin sittenkin.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
On hyvä, että tuntien alussa jokainen oppilas yleensä kierrettiin erikseen läpi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Riittävä määrä harjoitukokeita takasi erinomaisen rutiinin ja omanlaisen koetaktiikan
muodostumisen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
En olis koskaan uskonut ensimmäiset koetulokset nähtyäni, että viimeisistä kokeista
pääsisin rajan yli!
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Abeille kurssi ja valmistautumisen sekä opetustyylin erilaisuus eivät ehkä sovellu niin hyvin
kuin 2. tai 3. kertaa hakevalle. Mafyllä opiskelu vaatii pitkän ajan ja perehtymisen asioihin,
jotta tehtävistä on oikeasti hyötyä.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvää ja yksilöllistä opetusta, mutta mafyn tehtäväpaketti jo itsessään tehokas ja hyvin
organisoitu.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
(Huom! Vastaajalta on jäänyt antamatta arvostelu tähän osaan.)

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Aluksi ajattelin, että tästä on lähinnä vaivaa ja, että osaisin itse tarpeeksi hyvin määritellä
mitä ja miten kannattaisi opiskella. Kevään edetessä ja paniikin iskiessä en olisi kuitenkaan
voinut olla onnellisempi siitä, ettei kaikkea tarvinnut osata ja suunnitella itse, vaan
opiskeluvalmentaja oli sitä varten.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Opettajat voisivat toisinaan huomoida viittauskynät paremmin, joskus saa odottaa todella
kauan, vaikka olis ainoa viittaaja. Toisaalta koskaan ei jäänyt ilman apua.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on

mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Erilainen opetus- ja opiskelutyyli on isoksi eduksi! Tehtäviä tulee laskettua ja rutiinia
kerättyä paljon enemmän kuin muilla luennointia käyttävillä valmennuskursseilla.

Kurssipalaute: Oppilas 39
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Pidin siitä, että kaikki tekee tehtäviä omaan tahtiin ilman paineita siitä, että kaikki tietyt
tehtävät pitäisi saada tehtyä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet toivat varmuutta suorittamiseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Kehitystä ei välttämättä näe itse heti, mutta harjoituskoeissa se näkyy.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi oli hyödyllinen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5
9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Valmennuksessa olis ollut hyvä, että olisi kerrottu tarkemmin alusta asti, että mitä pitäisi
tehdä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Koetekniikan läpikäymiseen voisi käyttää enemmän aikaa.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 40
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Olisin ehkä toivonut enemmän tehtävien käymistä yhdessä läpi.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opettajilla oli mielestäni jokaiselle tarpeeksi aikaa läpi kurssin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Pidin harjoituskokeita todella hyödyllisinä, valmisti parhaiten oikeaan kokeeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen nopeampi laskemaan ja biologiassa opin paljon uutta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Voisin suositella ja en itse usko meneväni mihinkään muuhun Mafyn jälkeen.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Yksilöllinen ja kiva kurssi, hyvät opettajat ja kiva työilmapiiri.

8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Todella hyödyllinen, auttoi stressinhallinnalla ja tuki ja kannusti koko talven. En olisi
myöskään itse tiennyt kuinka paljon luen mitäkin ainetta.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mafynetissä voisi olla ehkä enemmän opetusvideoita + kemiassa vaikeampia tehtäviä!
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 41
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Biologiassa videopuhelut alentaa arvosanaa hieman, itse pidän enemmän konkreettisista
tunneista.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kaikkiin kysymyksiin vastattiin ja asiaa käytiin kunnes ymmärsin sen.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harkkakokeet on parasta mahdollista harjoitusta ja niistä huomaa oman kehityksen
parhaiten.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Suurin edistys tapahtunut fysiikassa.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Suosittelen, sillä Mafylla on paljon tehtäviä ja harkkakokeita, joista saa paljon harjoitusta.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kokonaisuudessaan olen todella tyytyväinen.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmentaja, ainakin omani, on ollut aidosti tukena ja kiinnostunut asiostani.
Häneltä on saanut hyviä vinkkejä ja tukea pääsykoeprosessin aikana.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Bilsan tunnit lähiopetukseen.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Mukavat ja aidosti kiinnostuneet opettajat ja paljon tehtäviä. Mafy on hyvä, jos tietyistä
asioista jo vähän pohjaa ja auttaa selventämään sitä. Itselle ennen Mafya fysiikan taso oli
lukiotason 5. Kurssin aikana olen kehittynyt huomattavasti, ja usko kehittyneeni lähelle
ysiä.

Kurssipalaute: Oppilas 42
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Itsenäinen opiskelu on tehokkain oppimisen muoto. Viittaustapa tunneilla oli kätevä.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kysyttäessä sain aina apua. Kertaakaan ei jäänyt kysymäni asia epäselväksi.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Kokeiden avulla sain luotua itselleni hyvän rutiinin ja varmuuden. Paljastivat myös, missä
on vielä treenattavaa.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Koetaktiikkani ja itsevarmuuteni kehittyivät. Asioiden laaja ymmärrys.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Mafy toimi itselleni paljon paremmin kuin edellisenä keväänä käymäni luentokursseihin
perustuva kurssi!
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Sain mitä luvattiin.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,67
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Oli kiva lisä. Myös motivoi, kun joku muu seurasi omaa etenemistä. Toimi, sillä opoilla
omakohtaista kokemusta lääkikseen hausta ja sisäänpääsemisestä.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Biologian video-opetus oli joskus huonolaatuista. Useammin lähiopetuskertoja bilsaan.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen Mafy kaikille. Erilainen kuin muut valmennuskurssit. Oman edistyksen ja
kehityksen suora näkeminen kannusti ja motivoi. Oli hyvä fiilis koko vuoden ajan. Hyvä
päätös itselle oli aloittaa kurssi mahdollisimman aikaisin, heti syksyllä -> Sain irti parhaan
mahdollisen hyödyn.

Kurssipalaute: Oppilas 43
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mafynetti on todella toimiva ja vahva työkalu.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Opin itse teoriaa parhaiten, kun joku käy sitä kanssani läpi. Sitä olisi voinut olla kurssilla
hieman enemmän.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Helpottivat jännitystä. Vastaus- ja koetekniikka kehittyivät hurjasti.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Varsinkin laskurutiini ja ongelmanratkaisutaidot kehittyivät paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Paljon järkevämpi tapa valmistautua kokeeseen kuin luentopohjaiset kurssit.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Opiskellaan oikeita oleellisia asioita. Mafynetti erittäin toimiva. Tehokasta opiskelua. Opettajat
hyvin osaavia.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Sai todella hyvää tsemppiä ja kannustusta. Sovittiin tunnit ja lukusuunnitelma ja auttoi
pitämään aikataulusta kiinni. Hyviä vinkkejä ja vastauksia opiskeluun ja kokeeseen liittyen.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Mafynettiin iOS äppi. Saisi esim. omaan iPadiin.

12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Tällä hetkellä varmasti Suomen paras valmennuskurssi. Opiskellaan oikeita asioita tavalla,
jolla ne oikeasti oppii ja jolla niitä osaa soveltaa.

Kurssipalaute: Oppilas 44
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Työtavat sopivat omaan tilanteeseeni täydelliseti. Hain nyt neljättä kertaa, eli teoria on jo
hallussa, jolloin loppu oli vain kiinni toistojen määrästä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet simuloivat mielestäni täysin oikeita pääsykokeita ja kattavat tulosanalyysit
mahdollistivat kokonaisvaltaisen analyysin omaan kokeeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Tulin kurssille « hiomaan timantin » ja varsinkin tulin parantamaan omaa
koetilannekäyttäytymistä. MAFY antoi valmiudet kokonaisvaltaiseen
koetilanneharjoitteluun niin teorian kuin koetaktiikankin parissa.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Ehdottomasti.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Kurssi soveltui omaan tilanteeseeni loistavasti. Teoria ja lakut suijuivat jo ihan hyvin, mutta
MAFYn avulla sain paketin kokonaisuudessaa kasaan.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus oli hyvä lisä MAFY:n kursseilla. Itse ainakin olen erityisen huono
rakentamaan hyvää lukusuunnitelmaa yksin, mutta opon kanssa se asia hoitui
mutkattomasti.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen ehdottomasti MAFY:n valmennuskursseja. Jos olet huono laatimaan
kaikenkattavaa opiskelusuunnitelmaa tai palaamaan fysiikkaa/kemiaa lukiessasi niihin
tehtäviin, jotka tuottavat hankaluuksia, niin kuin minä olin, ota MAFY. Se hoitaa kaiken
puolestasi ja varmistaa, että toistoja tulee tuhansia.

Kurssipalaute: Oppilas 45
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
-

1 2 3 4 5

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Kannustavaa sekä motivoivaa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 46
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Pidin työtavoista, koska ne sopivat kaikentaloisille hakijoille.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
-

4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet olivat haastavia ja monipuolisia. Ne tuntuivat hyvin samoilta kuin oikeat
pääsykokeet ja olivat siten todella hyödyllisiä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Olen hakenut jo monta kertaa, eikä siksi kehitystä ole hirveästi tapahtunut. Suurin kehitys on
ollut henkisellä puolella.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
MAFY on paras vaihtoehto lääkishakuprosessiin. On syvennytty perusteellisesti ja kaikki on
otettu huomoioon.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Loistava kurssi, jolla pitkäaikainenkin hakija oppii paljon uutta!
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Tykkäsin ! Oli mukavaa kun valmentajanikin oli hakenut useamman kerran ennen
sisäänpääsyä ja siten ymmärsi hyvin tilanteeni. Hän oli aina todella kannustava ja uskoi
mahdollisuuksiini 100 %.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Koetaktiikkaluento ei ollut kummoinen. Valvoja vain luki diat. En ollut bilsan etäopetuksen
fani ja olisin toivonut enemmän käytävän asioita läpi yhdessä.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

Kurssipalaute: Oppilas 47
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Lähtökohtani eivät olleet kummoiset ja paljon tuli uutta tietoa. Siinä suhteessa olen mielestäni
kehittynyt tosi paljon.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Hyvä konsepti. Aktiiviseen oppimiseen keskittyminen huippuoleellinen juttu, mikä erottaa
Mafy:n muista. Oposta myös plussaa.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opo oli ihan paras. Hyvä kun joku aikataulutti omasta puolesta. Tuli hyviä vinkkejä ja ennen
kaikkea tukea ja tsemppiä. Puheluista sai yllättävän paljon motivaatiota. Samalla tuli
reflektoitua omaa tekemistä. Opolleni (nimi poistettu) pointsit <3

11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
MAFY:lla ei tule vahingossakaan nojauduttua luentoiin, sillä fokus on kokonaan aktiivisessa
tekemisessä ja itsenäisessä etenemisessä, jolloin saa oikeasti enemmän opittua eikä tule
virheellistä kuvaa oman opiskelun määrästä. Lisäski kurssilla on tosi positiivinen ilmapiiri.

Kurssipalaute: Oppilas 48
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Biologian tunnit olisin mielummin käynyt paikan päällä.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Sain aina apua kun tarvitsin.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Varsinkin fysiikka on parantunut huomattavasti.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Tuntui, että opin ja ymmärsin paljon paremmin asiat tehtävien kautta itse tekemällä kuin
esim. lukiossa luento-opetustyylillä.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 5,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Erittäin hyvä, en olisi itse osannut suunnitella lukemista näin pitkälle aikavälille. Oli myös
kiva kun oli joku aina kannustamassa ja tsemppaamassa.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Opiskeluvalmentajan tai opettajan kanssa voisi käydä omia harjoituskokeiden virheitä läpi
henk.koht. (en osannut oikein löytää itse omia tyypillisiä virheitä).
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Suosittelen kaikille <3

Kurssipalaute: Oppilas 49
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Mielestäni työtavt olleet hyviä ja tehokkaita.
3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
Kyllä olen saanut kysyä sellaiset asiat, mitkä on olleet minull etähän mennessä vielä
epäselviä ja olen myös oppinut niitä.
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Harjoituskokeet auttoivat minua näkemään missä minulla on vielä kehitettävä ja on ollut
todella hyödyllistä.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Omasta mielestä olen kokoajan kehittynyt ja tulokset/osaaminen on mennyt parempaan
suuntaan.

6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
Kyllä. Sillä tämä on hyvin tekohkas ja antoisa kurssi, enemmän kuin ne joilla olen koskaan
aiemmin ollut.
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
Mielestäni kurssissa on parasta ja hyödyllistä se, että opetus on yksilöllistä, koska jokaisella
on eri lähtökohdat ja ongelmat.
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,00
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opetus ollut tehokasta ja antoisaa. Lisäksi yksilöopetus on todella tärkeää, sillä jokaisella eri
lähtökohdat ja erilaisilla alueilla ongelmat.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
On hyvä, että opettaja pystyisi esittämään asioita eri keinoin, jos oppilas ei jostain syystä
ymmärrä tiettyä tapaa esittää. Yksi hyvin tärkeä asia on se, että opettaja kysyisi miten
opiskelija itse laskisi joitain tehtäviä ja sitten vasta esittää, miten se kuuluu laskea jne.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
Kurssi on hyvin tehokas ja erinomainen. Lisäksi jos koet, että yksilöopetus on myös sinulle
tärkeä, tämä on sitä ja todella antoisaa.

Kurssipalaute: Oppilas 50
Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio.
Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle,
toivomme, että annat sen myös.
1. Oliko opetus asiantuntevaa? 1 2 3 4 5
2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? 1 2 3 4 5
Tehokasta tekemistä ja aina sai apua ongelmaan.

3. Koitko saavasi yksilöllistä opetusta ja huomioitiinko sinut? 1 2 3 4 5
4. Kuinka hyvinä/hyödyllisinä pidit harjoituskokeita?

1 2 3 4 5

Superhyvät ! Tuo varmuutta koetilanteeseen.
5. Miten olet kehittynyt kurssin aikana? 1 2 3 4 5
Fysiikassa kehitys on ollut suurinta.
6. Voisitko suositella ystävällesi kurssin käymistä tulevaisuudessa, kun hän on valmistautumassa
lääketieteellisen pääsykokeisiin? Vaihtoehto 1 tarkoittaa "en suosittelisi". 1 2 3 4 5
7. Mielipiteesi kurssista yleisesti:
8. Minkä arvosanan annat kurssille oppiaineittain? BI 1 2 3 4 5

FY 1 2 3 4 5

KE 1 2 3 4 5

9. Anna tässä arvosana opettajista.
Palautteen keskiarvo: 4,33
10. Kerro mielipiteesi opiskeluvalmennuksesta.
Opiskeluvalmennus ollut hyvää ja tuonut varmuutta omaan tekemiseen. Esim. tarvittavat
viikkotunnit, oikealla rytmillä eteneminen, aineiden keskinäinen painotus.
11. Onko sinulla jotain kehittämisideoita kurssiin liittyen?
Kemian kurssipakettiin oma asia haastavista titraus/puskuri/pH-laskuista, niin helpompi
poimia tehtävät.
12. Nimeäsi ei julkaista nettisivuillamme, mutta nimettömänä julkaisemme kaiken palautteen, mitä
kukin kurssille osallistuja on antanut. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on
mahdollisuus saada tarkka ja rehellinen kuva siitä, mitä kurssilta voi odottaa. Tähän voit kirjoittaa
vapaamuotoiset terveiset nettisivujemme lukijoille.
-

