Kurssipalaute

T YÖL LIS TYMIS KYV YN TU K EM INEN
17 .9.2 018 - 25 .1.2 01 9
YLEISARVOSANA KURSSIN HYÖDYLLISYYDESTÄ (1 TÄYSIN ERI MIELTÄ - 5 TÄYSIN SAMAA MIELTÄ): 4,5
YLEISARVOSANA KURSSIN TOTEUTUKSESTA: 4,6
YLEISARVOSANA TUTOROINNISTA: 4,5
KURSSIN SUORITTAMISEEN KESKIMÄÄRIN KÄYTETTY AIKA: 10-20 TUNTIA

LAINAUKSIA ANNETUSTA PALAUTTEESTA
Kurssilla toimineet / oppimista edistäneet asiat:
Monet lyhyet videoluennot, jotka käsittelivät asiaa monipuolisesti eri näkökulmista.
Kurssi oli pilkottu erinomaisen hyvin mutusteltaviin paloihin. Eli siis materiaalia ja tehtäviä oli kussakin
osuudessa sopivissa määrin, jotta kurssin pariin oli aina kiva palata ja tehtävät eivät käyneet kuitenkaan
liian kuormittaviksi muun työn ja elämän ohella. :) Myös jokaiselle osuudelle oli annettu riittävästi aikaa,
joten deadlinet eivät painaneet liikaa päälle. Verkkokeskustelut olivat mukavia, ja oli kiva kuulla millaisia
käytäntöjä ja kokemuksia muilla on.
hyviä keskusteluja
Kurssin tekninen toteutus oli kiva!
Videoita oli mukava katsella ja kuunnella. Riittävän väljä aikataulu toimi tässä kiireisen arjen keskellä.
Oman pohdinnan esiin kutsuminen. Videoluennot.
Hyvin kootut tekstiosiot ja case-esimerkit. Tosin olisi ollut mukava nähdä muiden pohdintoja näistä tai
”mallivastauksia”, joita voisi verrata omiin ajatuksiin! Voisiko saada jonkinlaisen yhteenvedon?
Kehittämisehdotuksia:
Kurssin tekninen toteutus oli mielestäni hankala. Oli paljon klikkailua edestakaisin ja tietoja etsimistä,
kun ne aina tuntuivat häviävän jonnekin. Selkeä allekkain sijoittelu olisi mielestäni toiminut paremmin.
Myöskin liikaa hankalia tekniikoita hitaalla koneella tehtäväksi kuten esim. padlet, johon oli tosi vaikea
saada kirjoitettua oikeaan kohtaan.
Käytäntöön siirtyviä asioita:
Osaan nyt nähdä työllistymiskykyyn liittyvät asiat laajempana kokonaisuutena, joten ehkä osaan myös
tarttua sen eri osa-alueisiin paremmin.

Olen jo koko kurssin ajan vienyt oppimaani ja oivaltamaani oman työyhteisön tietoon ja hyödyntänyt
niitä potilastyössäni. Olen hyödyntänyt kurssilla esiteltyä materiaalia, lomakkeita ja nettilinkkejä
potilastyössä. Olen kannustanut meidän henkilökuntaamme ajattelutavan muutokseen työllistymiskyvyn
tukemisessa ja työurasuunnittelussa sekä potilaiden motivoinnissa muutokseen.
Oma näkemykseni asioista on laajentunut.
Yritän kehittää verkostoyhteistyötä ja pyrin selvittämään työntekijöiden työllistymiskykyä vielä
laajemmin
Varmaan seuraavissa tosuneuvotteluissa tarkistan mitä asiasta on tosuihin kirjattu. Muistan verkostojen
ja yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet ja yhteistyön voiman haastavissa asiakastapauksissa.
Osaan suositella erilaisia palveluita työttömyyden uhatessa ja työsuhteen päättyessä
Kävitkö kurssin aiheita ja tehtäviä läpi yhdessä kouluttajalääkärisi kanssa?
kyllä omien potilastapausten yhteydessä (esim sosiaalityöntekijän palvelut)
Otin aina ohjauspalavereissa puheeksi, että mitä verkkokurssilla oli käsitelty, mitä oivalluksia minulle oli
tullut, mitä uutta olin oppinut, ja mitä me voisimme työyksikössämme hyödyntää esim. materiaaleista.
Ohjaajani myös alun perin kovasti kannusti minua aloittamaan kurssin, koska tämänkaltaista osaamista
kaivataan tulevaisuudessa ja ammattitaidon syventäminen aiheesta on varmasti hyödyksi.

KIITOS PALAUTETTA ANTANEILLE! KOKEMUKSISTANNE ON
MEILLE HYÖTYÄ TULEVIEN KURSSIEN SUUNNITTELUSSA JA
TOTEUTUKSESSA .

