
Student survey

Research author: Hämeen ammattikorkeakoulu, NextSteps@TechVET project coordinator
Target group: Students in vocational education in the fields of technology
survey conducted: 1.12.2020 – 28.2.2021
Information will be collected in four countries
Aims to develop vocational traninig in technical fields
For more information visit the project website  

Your answer is important so that we get a comprehensive and correct picture of the current state of
workplace learning and study guidance as a basis for development work.

http://www.hamk.fi/TechVET


There are 15 questions and will take approximately 5-10 minutes to answer.
By clicking next, you agree to the terms set in the privacy notice 

Thank you for your time.

Bacground variables

1. The institution I study in

2. Gender

3. Age

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kouvolan kaupunki, KSAO

female

male

other

I do not want to answer

under 15

https://drive.google.com/file/d/1gs_aRc_eB9uekGcRkO-sNOWHpEGoJVgT/view?usp=sharing


4. I have approximately completed the following percentage of my studies

Questions related to guidance

15-20 years

21-25 years

26-30 years

30 or more

0-25 percent

26-50 percent

51-75 percent

76-100 percent



5. it is important to me that guidance includes (you can choose more than
one option)

6. Teachers support me (you can choose more than one option)

7. A personal study plan has been drafted for me

8. What kind of collaboration do you have with your workplace instructor
regarding on-the-job-training (you can choose more than one option)

encoutering

supporting with decisions

mapping strenghts and possibilities

resolving concrete matters

supporting decision making skills for the future

other, please specify

individually at school

individually in the school's digital learning environments

in a group at school

in a group in the school's digital learning environments

individually by visiting me during on-the-job training

by contacting me during on-the-job training using digital tools

together with the teacher

together with a workplace instructor

together with both the teacher and a workplace instructor

in another way, how?

I do not have a personal study plan



9. Have you received enough guidance from your institution?

10. Have you received enough guidance in the school's digital learning
environments?

11. Have you received enough guidance at work from your teacher?

12. Have you received enough guidance at work from your workplace
instructor?

I discuss my on-the-job training expectations with the workplace instructor

A contract with the workplace will be concluded regarding my on-the-job training

I am involved in setting goals for the on-the-job training

I plan work tasks for on-the-job training together with the workplace instructor

I participate in evaluating my skills / competences

I participate in the feedback discussion regarding my on-the-job training

other,please specify

I have not received enough guidance

I don't know / Prefer not to specify

I have received enough guidance

I have not received enough guidance

I don't know / Prefer not to specify

I have received enough guidance

I have not received enough guidance

I don't know / Prefer not to specify

I have received enough guidance



Open questions

13. How would you like to develop the guidance at your school/institution to
meet your needs?

14. How would you like to develop the digital guidance solutions to meet
your needs?

15. How would you like to develop the guidance at the workplace to meet
your needs?

I have not received enough guidance

I don't know / Prefer not to specify

I have received enough guidance



Opiskelijakysely

Tutkimuksen tekijä: Hämeen ammattikorkeakoulu, NextSteps@TechVET hankkeen koordinaattori
Kohderyhmä: tekniikan ammattiin opiskelevat 
Vastausaika: 1.12.2020 – 28.2.2021
Tietoja kerätään neljän valtion alueella
Tarkoituksena kehittää tekniikan alojen ammatillista koulutusta
Lisätietoa hankkeesta löydät projetin nettisivuilta 

Vastauksesi on tärkeä, jotta saamme kehittämistyön pohjaksi kattavan ja oikean kuvan työpaikalla
tapahtuvan oppimisen ja opintojen ohjauksen nykytilasta

http://www.hamk.fi/TechVET


Kyselyssä on 15 kpl kysymystä, vastaamiseen kuluu noin 5-10 minuuttia. Painamalla seuraava hyväksyt
kyselyn vastausten hyödyntämisen tietosuojailmoituksen mukaisella tavalla.

Suuret kiitokset yhteistyöstä!

Taustamuuttujat

1. Oppilaitos, jossa opiskelen

2. Sukupuoleni

3. Ikäni
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nainen

mies

muu

en halua kertoa

https://drive.google.com/file/d/1C7XB8VXAJ7V1lCU4qyz9fpUa9yLfCrH2/view?usp=sharing


4. Olen suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista tähän mennessä arviolta

Ohjaukseen liittyvät kysymykset

5. Minulle on tärkeää ohjauksessa (voit valita useamman kohdan)

alle 15-vuotta

15-20 vuotta

21-25 vuotta

26-30 vuotta

yli 30

0-25 prosenttia

26-50 prosenttia

51-75 prosenttia

76-100 prosenttia

kohdatuksi tuleminen

valintojen ja päätöksenteon tukeminen

vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoittaminen

konkreettisten asioiden ratkaiseminen

tulevaisuutta koskevien päätöksentekotaitojen tukeminen

muu, mikä?



6. Opettajat ohjaavat minua (voit valita useamman kohdan)

7. Minulle on laadittu yksilöllinen opiskelusuunnitelma

8. Minkälaista yhteistyötä teet työpaikan ohjaajan kanssa työssäoppimiseen
liittyen (voit valita useamman kohdan)

henkilökohtaisesti oppilaitoksessa

henkilökohtaisesti oppilaitoksen digitaalisissa oppimisympäristöissä

ryhmässä oppilaitoksessa

ryhmässä oppilaitoksen digitaalisissa oppimisympäristöissä

henkilökohtaisesti tulemalla työpaikalle

henkilökohtaisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana digitaalisia välineitä
hyödyntäen

yhteistyössä opettajan kanssa

yhteistyössä työpaikan edustajan kanssa

yhteistyössä opettajan ja työpaikan edustajan kanssa

muuten, miten?

Minulla ei ole yksilöllistä opiskelusuunnitelmaa

keskustelen työpaikan ohjaajan kanssa työssäoppimiseen liittyvistä odotuksistani

minulle tehdään sopimus työssäoppimisesta työpaikan kanssa

osallistun työssäoppimisjakson tavoitteista sopimiseen

suunnittelen työssäoppimisjakson työtehtävät työpaikan ohjaajan kanssa

osallistun osaamiseni arviointiin

osallistun työssäoppimista koskevaan palautekeskusteluun

muu, mikä?



9. Oletko saanut riittävästi ohjausta oppilaitoksessa?

10. Oletko saanut riittävästi ohjausta digitaalisissa oppimisympäristöissä?

11. Oletko saanut riittävästi ohjausta työpaikalla opettajalta?

12. Oletko saanut riittävästi ohjausta työpaikalla työpaikan ohjaajalta?

En ole saanut riittävästi ohjausta

En osaa sanoa

Olen saanut riittävästi ohjausta

En ole saanut riittävästi ohjausta

En osaa sanoa

Olen saanut riittävästi ohjausta

En ole saanut riittävästi ohjausta

En osaa sanoa

Olen saanut riittävästi ohjausta

En ole saanut riittävästi ohjausta

En osaa sanoa

Olen saanut riittävästi ohjausta



Avoimet kysymykset

13. Miten haluaisit kehittää ohjausta oppilaitoksessa, jotta se vastaisi sinun
tarpeitasi?

14. Miten haluaisit kehittää digitaalisten välineiden hyödyntämistä opintojesi
ohjauksessa, jotta se vastaisi sinun tarpeitasi?

15. Miten haluaisit kehittää ohjausta työpaikalla, jotta se vastaisi sinun
tarpeitasi?



Aptauja skolēniem

Aptaujas autors: Hämeen ammattikorkeakoulu, NextSteps@TechVET projekta koordinators
Mērķgrupa: profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi tehnisko profesiju jomās
Aptaujas termiņš: 1.12.2020 – 28.2.2021
Informācija tiks analizēta tikai apkopotā veidā, sadalījumā pa valstīm
Mērķis: uzlabot profesionālo apmācību tehnisko profesiju jomās
Vairāk informācijas projekta mājaslapā

Tieši Tavas atbildes dos ieguldījumu plaša pētījuma ietvaros, paskaidrojot un raksturojot reālu šī brīža
situāciju apmācības darbavietā un esošo vadlīniju īstenošanā, kas saistītas ar profesionālo apmācību.

http://www.hamk.fi/TechVET


Tevi sagaida 15 jautājumi, kuru izpilde aizņems 5-10 minūtes.
Sākot aptauju, Tu piekrīti noteikumiem, kas paskaidroti privātuma politikā. 

Paldies par ieguldīto laiku!

Informācija par sevi

1. Mana izglītības iestāde

2. Dzimums

3. Vecums
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sieviete

vīrietis

cits

nevēlos atbildēt

mazāk kā 15 gadi

http://drive.google.com/file/d/1gs_aRc_eB9uekGcRkO-sNOWHpEGoJVgT/view?usp=sharing


4. Savu profesiju šobrīd esmu apguvis/-usi apmēram šādā apjomā

Jautājumi, kas saistīti ar profesionālo apmācību skolā

15-20 gadi

21-25 gadi

26-30 gadi

30 vai vairāk gadi

0-25 procenti

26-50 procenti

51-75 procenti

76-100 procenti



5. Man ir svarīgi, ka profesionālā apmācība iekļauj (vari izvēlēties vairāk kā
vienu variantu)

6. Skolotāji mani atbalsta (vari izvēlēties vairāk kā vienu variantu)

7. Man ir izstrādāts individuāls profesionālās apmācības plāns

8. Kāda sadarbība Tev ir ar prakses darba vadītāju, kad prakse noris
uzņēmumā (vari izvēlēties vairāk kā vienu variantu)

klātienes nodarbības

profesionālu atbalstu

manu šī brīža spēju un nākotnes iespēju izvērtējumu

konkrētu problēmu risināšanu

atbalstu, plānojot prasmes, kas man noderēs nākotnē

cits (lūdzu, precizē)

skolā individuāli

individuāli digitālajā vidē

grupā, atrodoties skolā

grupā, atrodoties digitālajā vidē

individuāli, apmeklējot mani prakses darbavietā

sazinoties ar mani, kamēr esmu prakses darbavietā

sadarbojoties ar pasniedzēju

sadarbojoties ar darba prakses vadītāju

sadarbojoties gan pasniedzējam, gan darba prakses vadītājam

citā veidā (kādā tieši)

man nav individuāla profesionālās apmācības plāna



9. Vai no skolas esi saņēmis pietiekamas vadlīnijas praksei?

10. Vai esi saņēmis pietiekamas vadlīnijas praktiskajiem darbiem skolas
digitālajā vidē?

11. Vai, esot praksē uzņēmumā, esi saņēmis pietiekamas vadlīnijas darbam
no sava pasniedzēja?

12. Vai, esot praksē uzņēmumā, esi saņēmis pietiekamas vadlīnijas darbam

ar darba vadītāju diskutēju par apmācības mērķiem un iecerēm

tiek noslēgts līgums par par manu praksi darbavietā

es tieku iesaistīts mērķu izvirzīšanā, kas saistīti ar manu profesionālo praksi darbavietā

kopā ar darba vadītāju, izplānoju savus darba uzdevumus

piedalos savu prasmju un kompetenču izvērtēšanā

piedalos sarunās par to, kā man veicies praksē darbavietā

cits (lūdzu, precizē)

neesmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

nezinu / nevēlos precizēt

esmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

neesmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

nezinu / nevēlos precizēt

esmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

neesmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

nezinu / nevēlos precizēt

esmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā



no sava prakses darba vadītāja?

13. Kā vēlētos uzlabot skolas vadlīnijas, lai profesionālajā jomā sasniegtu
savas vajadzības?

14. Kā vēlētos uzlabot digitālās apmācības vadlīnijas, lai profesionālajā jomā
sasniegtu savas vajadzības?

15. Ko vēlētos uzlabot praksē darbavietā, lai profesionālajā jomā sasniegtu
savas vajadzības?

neesmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā

nezinu / nevēlos precizēt

esmu saņēmis/-usi pietiekamas vadlīnijas praksei uzņēmumā



KARJÄÄRIKÜSITLUS ÕPILASTELE

Uuringu autor: Hämeen ammattikorkeakoulu, NextSteps@TechVET projekti koordinaator
Sihtgrupp: Õpilased tehnoloogia valdkonna kutsehariduses
Küsitluse läbiviimise aeg: 1.12.2020-28.2.2021
Informatsiooni kogutakse neljas riigis
Eesmärk arendada kutseharidust tehnoloogia valdkonnas
Lisainformatsiooniks külastage projekti lehekülge

Sinu vastus on väga oluline selleks, et me saaksime tervikliku ja korrektse ülevaate praktikakohal
õppimise ja õppejuhendamise hetkeseisust, võttes selle edasise arendamise aluseks.

http://www.hamk.fi/TechVET


Kokku on 15 küsimust ning vastamine võtab aega ligikaudu 5-10 minutit.
Vajutades „järgmine“, nõustud privaatsusteate tingimustega.

Täname sind sinu aja eest.

Next – järgmine
Previous – eelmine
Submit – esita

Taustainformatsioon

1. Õpin

2. Sugu
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Mees

Naine

Muu

Ei soovi vastata

http://drive.google.com/file/d/1gs_aRc_eB9uekGcRkO-sNOWHpEGoJVgT/view?usp=sharing


3. Vanus

4. Olen oma õpingutest täitnud

Juhendamisega seotud küsimused

5. Minu jaoks on oluline, et juhendamine sisaldab: (võid rohkem kui ühe
variandi valida)

Alla 15

15-20

21-25

26-30

30 või rohkem

0-25 protsenti

26-50 protsenti

51-75 protsenti

76-100 protsenti

Silmast-silma kohtumist;

Otsuste tegemise toetamist;

Tugevuste ja võimaluste kaardistamist;



6. Õpetajad toetavad mind (võid rohkem kui ühe variandi valida)

7. Mulle on isiklik õppeplaan koostatud

8. Milline koostöö on sul praktikajuhendajaga, pidades silmas tööalast
praktikat (võid rohkem kui ühe variandi valida)?

Konkreetsete murekohtade lahendamist;

Otsuste tegemiste oskuse arendamist;

Muu (palun täpsusta)

Koolis individuaalselt;

Kooli digitaalses õppekeskkonnas individuaalselt

Koolis õpperühmas;

Kooli digitaalses õppekeskkonnas õpperühmas;

Mind individuaalselt praktikal olles külastades;

Võttes minuga praktikal ühendust, kasutades digitaalseid vahendeid.

Õpetajaga koostöös

Praktikajuhendajaga koostöös

Nii õpetaja kui praktikajuhendajaga koostöös

Teise meetodiga (kuidas?)

Mul ei ole isiklikku õppeplaani

Räägin praktika eesmärkidest koos praktikajuhendajaga

Minu praktikaga seoses koostatakse leping praktikakohaga

Mind kaasatakse praktika eesmärkide koostamisse

Ma planeerin endale ülesandeid praktikaks koos praktikajuhendajaga

Osalen minu oskuste / pädevuste hindamise



9. Kas oled piisavalt juhendamist oma koolist saanud?

10. Kas oled piisavalt juhendamist saanud oma kooli digitaalses
õppekeskkonnas?

11. Kas sa oled praktikal olles piisavalt juhendamist saanud oma õpetajalt?

12. Kas oled praktikal olles piisavalt juhendamist saanud oma
praktikajuhendajalt?

Osalen oma praktika tagasiside andmise arutelus

Muud (palun täpsusta)

Ma ei ole piisavalt juhendamist saanud

Ma ei tea / ei soovi täpsustada

Ma olen piisavalt juhendamist saanud

Ma ei ole piisavalt juhendamist saanud

Ma ei tea / ei soovi täpsustada

Ma olen piisavalt juhendamist saanud

Ma ei ole piisavalt juhendamist saanud

Ma ei tea / ei soovi täpsustada

Ma olen piisavalt juhendamist saanud

Ma ei ole piisavalt juhendamist saanud

Ma ei tea / ei soovi täpsustada

Ma olen piisavalt juhendamist saanud



13. Kuidas sa tahaksid, et kool oma juhendamise viisi muudaks, et sinu
vajadustele vastata?

14. Kuidas sa tahaksid, et digitaalseid juhendamise viisi arendatakse, et
sinu vajadustele vastata?

15. Kuidas sa tahaksid, et praktikakoht oma juhendamise viisi muudaks, et
sinu vajadustele vastata?
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