"Opin elämän oleellisia taitoja."

Yrityskylä Yläkoulun palautekooste
LUKUVUOSI 2019-2020

Yrityskylä Yläkoulun kyselyyn vastasi 6225 yhdeksäsluokkalaista ja 157 opettajaa
ympäri Suomen.

Yrityskylä Yläkoulussa opitaan toimimaan tiiminä!
*Erittäin tai melko samaa mieltä (N=6225)
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24%

"Opin lisää
yritystoiminnasta ja siihen
liittyvistä käsitteistä."

80 %

"Opin kantamaan ja
jakamaan vastuuta
omassa tiimissäni."

76 %
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80%

23%

"Opin yrityksen maineen ja
vastuullisuuden
merkityksestä kansainvälisillä
markkinoilla."

77 %

30%

"Osaan työskennellä
paremmin
ryhmässä."

70 %
70%

77%

Yrityskylässä onnistuttiin ja innostuttiin.
"Onko mahdollista päästä uudestaan?"

21%

19%

"Koin pelin aikana
onnistumisen tunteita."

81 %

"Pelin pelaaminen oli
innostavaa."

79 %
79%

81%

30%

"Oppituntien tehtävät
olivat kiinnostavia."

70 %

38%

62 %

"Opin tunnistamaan
paremmin
vahvuuksiani ja
taitojani."
62%

70%

"Opin olemaan rohkea ja tekemään
itse ennen jännittämiäni juttuja."
"Opin, että kaikilla yrityksessä työskentelevillä on
oma vahvuus, joka on hyödyksi yritykselle ja omia
vahvuuksia kannattaa rohkeasti hyödyntää."
"Opin, että kaverin auttaminen
auttaa hyvään lopputulokseen"
"Opin omista kiinnostuksen
kohteista uraa ajatellen."
"Opin, että kielten opiskelu on
tärkeää, sillä sitä tarvitsee myös
yritysmaailmassa."
"Paljon uusia taitoja ja tavoitteita elämääni."

"Opin neuvottelemaan asioista ja
näkemään toisen ihmisen
näkökulman paremmin."
"Opin uskomaan omiin
kykyihini."
"Yrityskylä tuo kivaa vaihtelua
oppimiseen, kun pääsee itse
tekemään asioita, jonka tuloksen
näkee helposti."

"Löysimme itsestämme uusia puolia."

Yritystoiminnan käsitteet tutuiksi.
"Opin miten lasketaan tuotteen hinta."

71 %

kertoi ymmärtävänsä paremmin mitä kestävä liiketoiminta
on ja miksi sen toteuttaminen on tärkeää.

8.5

Yhdeksäsluokkalaiset antoivat
Yrityskylälle arvosanaksi:
"Opin mihin rahaa käytetään yrityksissä."

"Opin miten paljon
maailmanlaajuinen talous vaikuttaa
yrityksen toimintaan."
"Opin miten miinukselta päästään
takaisin plussalle."
"Opin mikä on kvartaali."
"Opin investoinnista."
"Opin yritysmaailman termejä ja
niiden merkitystä käytännössä."
"On tärkeää pitää maine ja brändi kokoajan hyvänä."

"Opin hyödyllistä liikesanastoa, sijoittamista ja
matemaattista päättelykykyä."
"Opin millaisia haasteita
rahan kanssa voi olla."
Opin, että yrityksen
maineella on niin suuri
merkitys suhteessa tuottoon."
Yrityksen toimintaan sai erilaisen
näkökulman, kun pääsi tekemään
jotain konkreettista.
"Te annatte uusia mahdollisuuksia nuorille. "

Opettajat antoivat Yrityskylä
Yläkoululle arvosanaksi:
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3%

97 %

97 % vastaajista kertoi, että oppimiskokonaisuus oli
mielekäs tapa toteuttaa opetussuunnitelmaa.

97%

Kolme tärkeintä asiaa, jotka opittiin:
Tiimissä toimiminen ja
neuvottelutaidot.

Yritysten toimintalogiikka ja
siihen liittyvien käsitteiden
hahmottaminen.

Vastuunotto ja omien
vahvuuksien tunnistaminen.

"Oppimiskokonaisuus tuki monia opsin
"Oppilaat ryhmäytyivät, kehittivät ryhmätyötaitojaan tavoitteita
"Digitaidot
tulivat
käyttöön
ja
opekin
ja sitä pystyi integroimaan
ja omia vahvuuksiaan, olivat motivoituneita ja saivat
oppi uutta."
useaan aineeseen."
aimo annoksen tietoa yritystaloudesta ja
yhteiskunnassa talouteen vaikuttavista ilmiöistä."
"Ihailen rakentamaanne oppimistuotetta. Itse
opettajana en pystyisi tuottamaan vastaavaa
materiaalia, joten Yrityskylän tuottama lisä
opetukseen on merkittävä."
"OPSin mukaista toimintaa parhaimmillaan.
Useiden oppiaineiden asiat ja tavoitteet
linkittyvät ja kohtaavat tässä
oppimiskokonaisuudessa mielenkiintoisella
tavalla."

"Tukee niin oppiaineiden yh + opo
tavoitteita että laaja-alaisen osaamisen
tavoitteita: vuorovaikutus ja ilmaisu, tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen,
työelämätaidot ja yrittäjyys sekä
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen."

"Tämä motivoi erityisesti toiminnallisista
menetelmistä hyötyviä oppilaita."
"Toivottavasti mahdollisimman monella
ysiluokkalaisella olisi mahdollisuus päästä
Yrityskylään."

