
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

ESR-hankkeiden osallistujakohtainen seurantatietolomake 
Erityistavoitteet 9.1 ja 9.2

OSALLISTUJAN TIEDOT LOPETUSTILANTEESSA
(Kaikki kohdat on täytettävä. Perehdy täyttöohjeeseen)

(Hanketoteuttaja täyttää)
Hankekoodi  S21776

Hankkeen nimi    Porotalouden uudet pedagogiset ratkaisut (POROPEDA)

Päivämäärä, jolloin osallistuja lopetti hankkeessa (pp.kk.vvvv)

Päivämäärä, jolloin osallistuja palasi hankkeeseen (pp.kk.vvvv)

Perustietoni (kaikki tiedot täytettävä. KIRJOITA TIKKUKIRJAIMIN)
Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv) Henkilötunnus
Etunimi

Sukunimi

Sukupuoli M N
Katuosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero Ei ole puhelinta
Sähköpostiosoite Ei ole sähköpostiosoitetta

Työllisyystilanne (valitse vain yksi vaihtoehto)
Työttömänä 

Ryhtynyt työnhakuun
Opiskelemassa/koulutuksessa

Työelämän ulkopuolella
Työssä (ml. oppisopimuskoulutus)

Yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana

Koulutukseen liittyvät tulokset Kyllä Ei
Olen suorittanut tässä hankkeessa tutkinnon tai saanut ammattipätevyyden

Suoritetun tutkinnon tai pätevyyden taso (valitse yksi vaihtoehto) :
Alempi perusaste
Ylempi perusaste

Keskiaste
Keskiaste, erikoisammattitutkinnot

Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste

Tutkijakoulutusaste

Erityistavoitteiden 9.1 ja 9.2 hankkeisiin osallistuneet vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

Vastaa asteikolla 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä) 1 2 3 4 5

(Hanketoteuttaja täyttää)

Tiedot vastaanottanut taho (osahanke)

Tallennettu ESR Henkilö -järjestelmään (pvm)
TEM heinäkuu 2018

Olen perehtynyt täyttöohjeeseen ja suostun henkilötietojeni rekisteröimiseen ja käyttämiseen ESR-toimista säädetyllä tavalla. 

Päiväys ja osallistujan allekirjoitus   

Tarvittaessa huoltajan allekirjoitus

12.  Mielestäni kehittämistoimen ansiosta oman työorganisaationi kyky tarjota laadukasta koulutusta sekä 
osaamisen kehittämistä edistävää ohjausta ja tukea  on parantunut (esim. hanke, jossa kohteena oppilaitoksen
antaman koulutuksen kehittäminen, ei suora koulutushanke)

13. Mielestäni koulutuksen oppimisilmapiiri oli myönteistä ja kannustavaa ja tehosti omaa oppimistani.

Ei relevantti 
hankkeen 

sisällön 
kannalta

6.  Mielestäni koulutuksen fyysinen ympäristö sekä oppimateriaalit olivat laadukkaat ja tehostivat omaa
oppimistani

7. Mielestäni kouluttajan hyvät ja toimivat työelämäyhteydet ovat tehostaneet omaa oppimistani

8. Mielestäni kouluttajan asiantuntemus vastasi koulutuksen tavoitteisiin ja tehosti omaa oppimistani

9.  Arvioni mukaan oma ammatillinen osaamiseni on koulutuksen / kehittämistoimenpiteen seurauksena
parantunut

11.  Mielestäni oma ammatillinen itseluottamukseni (tai työnhaun motivaatio) on parantunut koulutuksen
seurauksena 

10.  Mielestäni oma osaamiseni vastaa nyt koulutuksen / kehittämistoimenpiteen jälkeen paremmin
muuttuviin työelämän tarpeisiin

1. Koulutuksen tarjoama joustava ja yksilöllisen opintopolku on tehostanut omaa oppimistani

3.  Mielestäni koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät ovat lisänneet omaa kykyäni vastata työelämän
muuttuneisiin tarpeisiin (esimerkiksi digitalisoituminen)

5.  Mielestäni koulutusjärjestelyt ovat sopineet hyvin omaan elämäntilanteeseeni (esimerkiksi 
koulutusjärjestelyjen joustavuus) ja tukeneet oppimistani.

2. Koulutuksen aikana tarjottu tuki ja ohjaus ovat tehostaneet omaa oppimistani

4.  Arvioni mukaan mahdollisuuteni työllistymiseen tai työssä jatkamiseen ovat koulutuksen /
kehittämistoimenpiteen seurauksena parantuneet

SALASSA PIDETTÄVÄ
Suojaustaso III
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-k ja 32-k


