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Arvioinnin kentällä on tapahtunut paljon vuoden 2020 aikana. Lukioiden uudistuneet opetussuunnitelmat 
ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistettu arviointiluku on otettu käyttöön elokuussa 
2020. Tämän syksyn aikana olemme KAARO-verkostossa järjestäneet lukuisia koulutuksia arvioinnin 
kehittämisen ja arviointitiimien toiminnan tueksi verkossa ja monimuotokoulutuksina. Koulutuksista opettajat 
ovat saaneet tukea oman työyhteisönsä arviointikäytänteiden ja -periaatteiden kehittämiseen ja 
keskusteluihin opettajayhteisöissään.  

Arvioinnin kehittäminen on asia, joka vaatii koko työyhteisöltä avointa keskustelua ja yhteistyötä eri 
toimijoiden kesken. Siksi KAARO-verkosto kutsuu nyt kuntia ja kouluja mukaan kehittämistyöhön. Tulkaa 
mukaan KAAROn kunta- ja kouluverkostoon kehittämään arviointia kanssamme. Järjestämme keväällä 
2020 useita kuntien opetustoimen henkilöstölle suunnattuja arviointikahviloita aamuisin ja iltapäivisin.  

Keväällä järjestämme perusopetuksen päättöarvioinnin arviointikriteereiden käyttöönottoa tukevia 
koulutuksia valtakunnallisesti verkossa. Arviointikriteerit on laadittu tukemaan arvioinnin yhdenvertaisuutta 
perusopetuksessa. Arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 laaditut kriteerit mahdollistavat arvioinnin suhteuttamisen 
valtakunnallisiin kriteereihin yhä paremmin luopumatta oppimisen tavoitteiden monipuolisuudesta ja 
monipuolisista arviointimenetelmistä perusopetuksen aikana ja sen päättövaiheessa. Tutustu kursseihimme 
arviointikriteereistä ja arviointiosaamisesta perusopetuksen ja lukioiden opettajille ja ilmoittaudu mukaan 
yhdessä kollegoiden kanssa. 

 

Kriteerit ja tavoitteet arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena 
– suuntana oppimisen ja osaamisen kriteeriperustainen arviointi

Arvioinnin uudistusten ja kehittämisen kanssa ei tarvitse jäädä yksin 
ihmettelemään. Tule mukaan koulutuksiimme ja verkostoomme: kehitetään 
arviointia yhdessä! 

Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille arvioinnin kehittämistyötä kanssamme 
tehneille. Rauhallista joulunaikaa ja valoistaa uutta vuotta 2021! 

Marja Tamm  
Projektipäällikkö, KAARO-verkosto



Verkkoseminaari

KAARO-verkosto järjestää lukiodiplomin kehittämisseminaarin 
17.12.2020 klo 13-17. Oletko kiinnostunut taito-ja taideaineiden 

arvioinnin sekä lukiodiplomin kehittämisestä? Tule mukaan 
seminaariin! Ilmoittautuminen käynnissä 14.12.2020 asti.  

ILMOITTAUDU MUKAAN KLIKKAAMALLA!
kaaro.fi

TAITO -JA TAIDEAINEIDEN 
OSAAMINEN NÄKYVÄKSI

LUKIODIPLOMIN TULEVAISUUS 2.0 -SEMINAARI

17.12.2020

Rahoittaa:

https://www.lyyti.fi/reg/lukiodiplomiseminaari
https://www.kaaro.fi/


kaaro.fi
Seuraa meitä
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

Keskeiset sisällöt:
• johdatus arvioinnin teorioihin
• kasvun ajattelumalli arvioinnissa
• oppimaan oppiminen ja arviointi
• ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden  
       tukeminen arvioinnilla
• arviointi oppimisen tukena
• itse- ja vertaisarviointi
• portfoliot arvioinnissa

Kurssin toteutustapa:
• Verkkokurssi ja siihen liittyvät tehtävät. 
• Kurssi on aikataulutettu, sillä vertaiskeskustelun ja kommentointi        
      on helpointa, kun riittävän suuri joukko opettajia on samaan aikaan                         
      samassa moduulissa etenemässä. 
• Katso suoritusaikataulut www.kaaro.fi

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC (5 op)
Kevät 2021, perusopetuksen ja lukion opettajille

Rahoittaa:

Arviointi pedagogisena työvälineenä 
perusopetuksessa, ilmoittaudu tästä linkistä!

Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa, 
ilmoittaudu tästä linkistä! 

https://www.kaaro.fi/koulutukset-2020-2021
https://www.lyyti.fi/reg/Arviointi_pedagogisena_tyovalineena_perusopetuksessa_MOOC_5_op_1760
https://www.lyyti.fi/reg/Arviointi_pedagogisena_tyovalineena_lukiossa_MOOC_5_op_3750
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Keskeiset sisällöt:
• oppimistavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit arvioinnin perustana
• kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
• oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille
• arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus
• monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia
• oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Kurssin toteutustapa:
• Kolme verkkotapaamista, etäharjoitteet ja vertaisverkkokeskustelut.

Arviointikriteerit ja oppimisen 
tavoitteet (5 op)
Kevät 2021, perusopetuksen opettajille

Rahoittaa:

Ilmoittaudu tästä: 
• Etelä- ja Lounais-Suomi 
• Pohjois-Suomi ja Lappi 
• Länsi-, Sisä- ja Itä-Suomi

Kurssitapaamisten (3 h)
päivämäärät: 
Etelä- ja Lounais-Suomi
 1. osio 16.2. ja 18.2.
 3. osio  20.4. ja 22.4.
Pohjois-Suomi ja Lappi 
 1. osio 8.2. ja 9.2.
 3. osio 12.2. ja 13.2.
Länsi-, Sisä- ja Itä-Suomi
 1. osio 16.2. ja 17.2.
 3. osio 14.4. ja 15.4.

2. osiot järjestetään viikoilla 
11-12.  

https://www.lyyti.fi/reg/kriteerikurssi_etela_lounas
https://www.lyyti.fi/reg/kriteerikurssi_pohjoinen
https://www.lyyti.fi/reg/arviontikurssi_ita_sisa_lansi
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Keskeiset sisällöt:
• oppimistavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit arvioinnin perustana
• kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
• oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille
• arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus
• monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia
• oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Kurssin toteutustapa:
• Kaksi kurssipäivää verkossa 15.3. ja 12.4., etäharjoitteet ja                                  
  vertaisverkkokeskustelut.
• Osallistujat voivat valita Lapin yliopiston (Pohjois-Suomi) tai Aalto-yliopiston   
       (Etelä-Suomi) toteutuksen. Kursille otetaan max 40 osallistujaa per toteutus. 
• Katso suoritusaikataulut www.kaaro.fi

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 
taide- ja taitoaineissa (5 op)
Kevät 2021, perusopetuksen opettajille

Rahoittaa:

Ilmoittaudu mukaan
tästä linkistä!

https://www.kaaro.fi/koulutukset-2020-2021
https://www.lyyti.fi/reg/kriteerikurssi_t_t


Ilmoittaudu mukaan
tästä linkistä!

ARVIOINTI JA VUOROVAIKUTUS 
OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

KAARO-verkosto, OPA-hanke ja 
Liikuntaa ja terveystietoa opettavien 

opettajien arviointiosaamisen 
kehittäminen -hanke järjestävät 

yhteistyössä.  

UUSI AJANKOHTA!

Arviointi ja vuorovaikutus 
opetuksessa ja oppimisessa

-tapahtuman opettajankouluttajille, 
tutkijoille ja asiasta kiinnostuneille.

28.– 29. huhtikuuta 2021
Jyväskylän yliopisto, verkossa

LISÄTIETOA: kaaro.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

https://www.lyyti.fi/reg/kriteerikurssi_t_t
http:// kaaro.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


   

Arviointitiimit tukevat oman koulunsa 
arviointikäytänteiden kehittämistä. Koulutukset 
käyneiden tiimien tuella koko työyhteisö 
osallistuu kehittämistyöhön. Koulutamme ja 
tarjoamme tukimateriaaleja ja malleja 
arviointitiimeille, jotta he voivat paremmin 
olla kollegoidensa tukena. Kouluverkoston koulut 
kehittävät arviointikäytänteitään ja nimeävät 
kehittymistyön tueksi arviointitiimin.

TULE MUKAAN KAARO-KOULUVERKOSTOON! 



   

Rakennamme kuntien kanssa malleja 
arviointikäytänteiden kehittämiseen koko kunnassa 
tai kunnan valitsemissa kouluissa. Yhteisten 
maksuttomien materiaalien ja monipuolisten 
toimintamallien avulla kunnat saavat tukea 
arviointikäytänteidensä kehittämiseen. 
Kuntaverkoston kunnat sitoutuvat järjestämään 
koulujen yhteisiä arviointi-iltapäiviä ja tukevat 
koulujaan arviointikäytänteiden kehittämisessä.

Kurssi Kehitetään arviointia yhdessä! 
Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen 
tukena tukee kuntia arvioinnin kehittämisessä.   
Tulkaa mukaan osaksi arviointia kehittävään 
KAARO-kuntaverkostoon!

   



KAARO-verkoston materiaalikirjasto on nyt auki!

Materiaalit Videot Arviointi mediassa Koulutusmateriaalit Linkit ja vinkit

KAAROn MATERIAALIKIRJASTO
Tutustu monipuolisiin arviointiaiheisiin materiaaleihin 
verkkosivuillamme kaaro.fi/materiaalit

Materiaalit- sivulta 
löydät kootusti 

linkkejä videoihimme, 
seminaaritallenteisiin, 

koulutusmateriaaleihin, 
juttuja arvioinnista 

mediassa ja linkkejä 
ja vinkkejä muille 

arvioinnista kertoville 
sivustoille. Jaa meille 

ideasi ja linkkisi ja tule 
mukaan kehittämään 
arviointia. Vinkata voit 

verkkosivuillamme!

KAARO-verkosto 
tuottaa videoita 

arvioinnin 
ja arviointiosaamisen 

kehittämisen 
tueksi. Tutustu 

opetusvideoihimme ja 
arvioinnin keskeisistä 
käsitteistä kertoviin 
videoihin. Kaikki 

videomme löytyvät 
myös KAARO 

verkoston YouTube-
kanavalta ja ovat 

vapaasti jaettavissa ja 
käytettävissä.

Arvioinnista 
kirjoitetaan paljon 
eri medialähteissä. 
Lue ajankohtaiset 
arviointiuutiset ja 

osallistu keskusteluun. 
KAARO-verkoston 
Arviointi mediassa- 

sivulta löydät tuoreet 
arviointiuutiset 
keskistetysti. 

KAARO - verkosto 
järjestää koulutusta 

ja seminaareja 
arviointiosaamisen 
ja arviointikulttuurin 

kehittämisestä. 
 

Tutustu koulutus- ja 
seminaarimateriaaleihin 
tällä sivulla. Materiaalit  

käytettävissä 
arviointiosaamisen 
kehittämisen tueksi.

Linkit ja vinkit- sivulle 
on koottu arviointiin 
liittyviä linkkejä ja 

vinkkejä. Materiaalit 
tarjoavat tukea omien 
arviointikäytänteiden 

kehittämiseen ja 
arviointiosaamisen 

syventämiseen. 
Onko sinulla omassa 
työssäsi jokin toimiva 
arviointikäytänne? 
Jaa se kanssamme. 

Kehitetään ja jaetaan 
arviointiosaamista 

yhdessä!



Seuraa meitä
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

www.kaaro.fi

Tule mukaan! 
Kehitetään 

arviointiosaamista 
yhdessä!



Kun maass´ on hanki ja järvet jäässä
ja silmä sammunut auringon,

kun pääsky pitkän on matkan päässä
ja metsä autio, lauluton,

käy lämmin henkäys talvisäässä,
kun joulu on, kun joulu on.

KAARO-VERKOSTO 
TOIVOTTAA RAUHAISAA 

JOULUNAIKAA JA ILOISTA 
UUTTA VUOTTA 2021!


