
ESR Reititin - Opinnoista työelämään (2011-2014) -hankkeen loppuarviointi
Tämä on ESR Reititin -hankkeen loppuarviointikysely. Toivomme, että vastaat projektia koskeviin väittämiin valitsemalla omaa näkemystäsi
parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto skaalalla 1-5. Mikäli et osaa vastata tai pysty vastaamaan sinulle tuntemattomasta osa-alueesta, vastaa
EOS. Aikaa lomakkeen täyttämiseen menee noin 10 minuuttia.

 

Vastaajan tiedot (voi valita useita)

Kyllä En

Olen/olin projektin henkilökuntaa (saanut palkkaa projektilta).

Olen/olin projektin ohjausryhmän jäsen

Olen/olin yhteystyökumppanin palveluksessa.

Olin jossakin muussa roolissa.

Suunnitelmallisuus (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä, EOS = en osaa sanoa)

1 2 3 4 5 EOS

Projektille oli selkeästi osoitettavissa oleva tarve.

Toimintaa ohjasi visio/näkemys, jonka projektihenkilöstö yhteisesti jakoi

Projektin toteuttamissuunnitelman kehittämiseen panostettiin tarpeeksi.

Toiminta oli rahoitushakemuksen toimintasuunnitelman mukaista.

Projektihenkilöstö toimi tarkoituksenmukaisesti.

Kuvaile projektin etenemisen suunnitelmallisuutta.

Toimintamallit

1 2 3 4 5 EOS

Rekrytoinnin työelämälähtöinen malli on toimiva.

Yritysmentoroinnin malli on erinomainen.

Periaate sosiaalista mediaa hyödyntävästä opinnäyteympäristöstä on ajanmukainen.

Pedagogisiin toimintatapoihin perehdyttävä työkalupakki (julkaisut yms.) on hyödyllinen.

Yritysverkosto mahdollistaa pitkän kumppanuuden.

Toimintamallit ovat vakiinnutettavissa osaksi oman organisaation pysyvää toimintaa.

Loppukäyttäjät olivat riittävällä tavalla mukana kehitystyössä.

Loppukäyttäjien kokemuksista kerättiin säännöllisesti palautetta.

Toimintamallien kehitystyötä tehtiin aktiivisesti.

Toimintamalleja kehitettiin tarkoituksenmukaisesti yhteistyökumppanien kanssa.

Toimintamallien kehittämisessä hyödynnettiin palautetietoa.

Millaiseen ja miten aktiiviseen käyttöön uskot Proksin kehittyvän
työelämän yhteistyön välineenä?

Yhteistyö (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä, EOS = en osaa sanoa)11
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1 2 3 4 5 EOS

Projektissa olivat mukana oikeat tahot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstön keskinäinen yhteistyö ja kommunikaatio oli mutkatonta ja avointa.

Sisäinen tiedottaminen oli mutkatonta ja avointa.

Sisäinen tiedottaminen oli riittävää.

Projektin koordinointi hoidettiin onnistuneesti.

Yhteistyö sujui hyvin projektin sisällä.

Kansainvälinen yhteistyö hyödytti projektia.

Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa oli onnstunutta.

Yhteistyöverkostoja on hyödynnetty.

Projekti (proksi ja tuotetut materiaalit) tunetaan toiminta-alueella hyvin.

Kumppanuudesta ja yhteistyöstä syntyy päätoimijoille lisäarvoa.

Miten hyvin yhteistyö kumppanien kanssa toimi ja miten sitä olisi voinut
vielä entisestään parantaa?

SEURANTA, ARVIOINTI (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä, EOS = en osaa sanoa)

1 2 3 4 5 EOS

Projektissa saavutettiin asetut tavoitteet.

Toimintaa kehitettiin arviointitiedon pohjalta.

Projektissa saavutettiin hyviä tuloksia.

Toimintaympäristön mielenkiinto tuloksia ja tuotoksia kohtaan kasvoi projektin aikana.

Palaute otettiin huomioon kehityksessä.

Oma motivaationi osallistua projektiin oli hyvä.

Millä tavalla saatu palaute otettiin huomioon projektin aikana?

Tietojen lähetys

Lämmin kiitos vastauksestasi!

 

http://reititin.metropolia.fi/

http://proksi.metropolia.fi/
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