
KAARO-kunta- ja kouluverkostoon kuuluva kunta tukee arvioinnin 
kehittämistä ja opettajien arviointiosaamista. Kunnan KAARO-yhteyshenkilö 
toimii aktiivisesti tiedon välittäjänä kunnan eri toimijoiden välillä. Kunta voi 
tukea kouluja arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisessä esimerkiksi 
yhteisillä VESO-koulutuksilla, materiaalipankeilla sekä koulujen välisellä 
yhteistyöllä ja viestinnällä. 

KAARO-kunta- ja kouluverkostoon kuuluva koulu tukee arvioinnin 
kehittämistä ja opettajien arviointiosaamista. Koulun KAARO-yhteyshenkilö 
toimii aktiivisesti tiedonvälittäjänä koulussaan. KAARO-koulussa opettajat 
voivat kehittää arviointiosaamistaan yhdessä esimerkiksi arviointitiimien 
tuella ja pedagogisten tuokioiden kautta. 

Tervetuloa mukaan KAARO-kunta- ja kouluverkostoon!
KAARO-kunta- ja kouluverkosto tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen  

kanssa arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin kehittämiseksi.

Miten KAARO-kunta- ja kouluverkosto toimii?

KAARO-kunta ja kouluverkoston maksuttomat palvelut

Koulutukset ja kurssit
Kuntien ja koulujen tilaamat arviointikoulutukset
Kuntasi tai koulusi voi kutsua KAARO-verkoston arviointiosaamisen 
asiantuntijat kouluttamaan arviointitiimejä tai pitämään arviointiaiheisia 
alustuksia koulun YS-ajalla, VESO-päivissä tai kunnan yhteistilaisuuksissa 
maksutta vuonna 2022. Kevään aikana alustukset pidetään webinaareina. 
Kyselyt koulutuksista: kaaro-info@helsinki.fi

Arviointiosaamisen verkkokurssit
KAARO-verkosto järjestää opettajille maksuttomia ja yliopistotasoisia 
tutkimukseen pohjautuvia arviointiosaamisen täydennyskoulutuksia 
verkkokursseina. Kurssit sopivat hyvin kiireisenkin arjen keskellä 
tehtäviksi, koska kursseja voi suorittaa omaan tahtiin joustavasti MOOC-
oppimisympäristössä. Kurssit ovat yleensä 5 opintopisteen laajuisia. Kurssit 
voidaan sisällyttää myös omiin korkeakouluopintoihin.  
Lue lisää: kaaro.fi/kurssit

http://kaaro.fi/kurssit


Tapahtumat
Arviointiaamut
KAARO-verkoston arviointiaamut tarjoavat opettajille yhteisöllistä ja 
rentoa vertaistukea arvioinnin kinkkisiinkin kysymyksiin. Arviointiaamut 
antavat sopivan hengähdyshetken ennen koulupäivän alkua yhdessä 
opettajakollegoiden kanssa. Arvioinnin asiantuntijat alustavat ja 
keskusteluttavat opettajia vaihtuvista arviointiin liittyvistä teemoista. 
Arviointiaamuihin ovat tervetulleita varhaiskasvattajat sekä perusopetuksen 
ja lukion opettajat. 
Lisätietoa: kaaro.fi/arviointiaamut

Kuntaseminaarit
KAARO-verkosto järjestää arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin 
kehittämistä tukevia kuntaseminaareja. Kuntaseminaareissa keskitytään 
arviointiosaamisen kehittämiseen kuntatasolla ja koulujen välisessä 
yhteistyössä. Puhujat ovat kuntien ja koulujen välisen yhteistyön aktiivisia 
kehittäjiä ja arvioinnin eteenpäin viejiä.  
Lisätietoa: kaaro.fi/seminaarit

Materiaalit
Pedagogiset tuokiot
Pedagogiset tuokiot on suunniteltu opetus- ja kasvatusalan henkilöstön 
käyttöön. Tuokiot koostuvat kahdesta osasta: johdannosta aiheeseen sekä 
keskustelukysymyksistä. Tuokioiden tavoitteena on johdatella ja herätellä 
keskustelemaan arvioinnin eri teemoista, ja tuokioita voi hyödyntää 
esimerkiksi opettajankokouksissa. Pedagogiset tuokiot ovat maksutta 
ladattavissa KAARO-verkoston verkkosivuilta.  
Lue lisää: kaaro.fi/pedagogisettuokiot 

Arviointivideot
KAARO-verkosto tuottaa koulutusvideoita arvioinnista varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen sekä perus- ja lukiokoulutuksen käyttöön. Videot 
julkaistaan KAARO-verkoston YouTube-kanavalla ja tekstitetyt videot 
ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Koulutusvideoita kannattaa 
hyödyntää esimerkiksi YS-ajalla tai opettajankokouksissa.  
Lue lisää: kaaro.fi/videot

Kehitetään arviointia yhdessä!

Seuraa meitä somessa
@KAAROverkostokaaro.fi

Liity mukaan KAARO-kunta- ja kouluverkostoon osoitteessa: 
kaaro.fi/kuntajakouluverkosto

http://kaaro.fi/arviointiaamut
http://kaaro.fi/seminaarit
http://kaaro.fi/pedagogisettuokiot 
http://kaaro.fi/videot
http://kaaro.fi/kuntajakouluverkosto

