OPETTAJIEN ARVIOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN:
ITÄ-SUOMEN ALUEKOULUTUS
OSA 1: OPETTAJAN ARVIOINTIOSAAMINEN JA ARVIOINNIN KESKEISET KÄSITTEET
Ajankohta:

pe 17.1.2020 klo 9–16

Paikka:

Joensuu: Itä-Suomen yliopiston Natura-rakennuksen 1. kerroksen sali N100, Yliopistokatu 7

Kohderyhmä: Itä-Suomen AVI:n kunnat: perusopetuksen opettajat, rehtorit ja koulutoimen johto
Tavoitteet:

Ohjelma:
Klo
9:00–9:30

Koulutuspäivän aikana
• kerrataan ja varmistetaan arvioinnin keskeisten käsitteiden tuntemus
• tunnistetaan tavoitteiden ja kriteerien merkitys pätevälle arvioinnille
• perehdytään opettajan arviointiosaamiseen ja sen keskeisiin edellytyksiin

Aamukahvi ja tervetuloa: 4-osaisen koulutuskokonaisuuden esittely
Päivi Atjonen sekä Itä-Suomen AVI:n ja KAARO Itä-Suomen edustajat

9:30–11:30

Arvioinnin keskeiset käsitteet
Johdantoluento, pienryhmätyöskentely ja koonti, välissä 15 minuutin tauko
Päivi Atjonen ja kaarolaiset

11.30–12:15

Lounas (omakustanteinen)

12:15–13:45

Opettajan arviointiosaamisen ABC
Johdantoluento, pienryhmätyöskentely ja koonti
Päivi Atjonen ja kaarolaiset

13:45–14:15

Kahvi (omakustanteinen)

14:15–15:45

Arviointikulttuuri ja sen kehittäminen arviointiosaamisen näkökulmasta
Najat Ouakrim-Soivio

Ilmoittautuminen:

KAARO on OKM:n vuosille 2020–
2021 rahoittama kuuden yliopiston
hankekokonaisuus, jonka tavoitteena
on edistää opettajien arviointiosaamista perus- ja täydennyskoulutuksessa. KAARO Itä-Suomi vastaa tästä
koulutusohjelmasta. Lisätietoja
https://www.kaaro.fi/

Itä-Suomen aluehallintoviraston kautta viimeistään pe 13.12.2019 mennessä tästä ilmoittautumislinkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/BABF08DE11D2BF2E (tai www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset > Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen)
Ilmoittautumisen yhteydessä tiedustellaan, haluaako osallistua vain osaan 1 vai sitoutuuko suorittamaan koko neliosaisen koulutussarjan (ks. seuraava sivu), jonka laajuus on 8 opintopistettä. Todistuk-seen oikeuttavaan suorittamiseen liittyy kirjallisia tehtäviä, joita varten ilmoittautuneille annetaan Itä-Suomen yliopiston tunnukset Moodle-opiskeluympäristöön.
On suositeltavaa, että samasta työyhteisöstä tai kunnasta tulee vähintään kaksi osallistujaa.
Koulutus on osallistujille maksuton.

Osallistujia:

max 80

Lisätietoja:

Koulutussisällöistä Itä-Suomen professori yliopiston Päivi Atjonen (etunimi.sukunimi@uef.fi), 050–
4421180 ja Itä-Suomen AVIssa Kari Lehtola, 040 505 0740 ja ilmoittautumisista Salla Heimonen,
0295 016 886 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

OPETTAJIEN ARVIOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
ITÄ-SUOMEN ALUEKOULUTUKSEN KOKONAISOHJELMA 2020–2021
Osaamistavoitteet: Koko neliosaiseen koulutukseen osallistunut…
• hallitsee arvioinnin keskeiset käsitteet ja tehtävät,
• tietää opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa esitetyt arvioinnin perusteet ja
osaa noudattaa niitä omassa arviointityössään,
• tuntee ja osaa soveltaa tavoitteisiin sovitettuja, arvioinnin monipuolisia menetelmiä ja
• haluaa kehittää omaa arviointikäytäntöjään sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten opettajien kanssa.
OSA 1: pe 17.1.2020 (Joensuu)
Opettajan arviointiosaaminen
• opettajan arviointiosaaminen ja sitä koskeva tutkimustieto
• arvioinnin yhteys opetus-oppimis-opiskeluprosessien laatuun
• arviointiosaamisen kehittäminen
• opettajien yhteistyö arvioinnissa
• koulun arviointikulttuuri ja sen merkitys
Arvioinnin keskeiset käsitteet
• arvioinnin keskeiset tyypit ja niiden tehtävät
• arviointi arvon antamisena
• tavoitteet ja kriteerit arvioinnissa
• arvioinnin eettiset kysymykset
OSA 2: ti 21.4.2020 (Kuopio)
Arviointi opetussuunnitelman ja lainsäädännön kehyksessä
• opintojen aikainen arviointi ja päättöarviointi
opetussuunnitelman perusteissa
• päättöarvioinnin kriteerien kehittäminen
• paikallisessa ops:ssa päätettävät asiat
• arvioinnin kohteet (oppiminen, työskentelytavat
ja käyttäytyminen)
• monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja laajaalaisen osaamisen arviointi
• ohjelmaluonnos: ks. seuraava sivu

• koulukokeiden erilaiset kysymystyypit
• pisteytys ja skaalaus arvosanaksi, kokeiden validiteetti ja reliabiliteetti
• kansallisten (Karvi:n oppiainekohtaiset arvioinnit)
ja kansainvälisten (esim. PISA, TIMMS) oppimistulosten arviointien perusteet
OSA 4: Helmikuu 2021, viikko no. 15 (Savonlinna)
Formatiivisen arvioinnin perusteet ja käytännöt
• formatiivisen arvioinnin käsite ja käytännön sovellukset oppimisprosessin näkökulmasta
• hyvän (formatiivisen) palautteen (feedback) ja ohjauksen (feedforward) luonne ja edellytykset
Itse- ja vertaisarviointi
• itse- ja vertaisarvioinnin perusteet ja toteutus
• oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen
• kriteerit hyvässä itse- ja vertaisarvioinnissa
Kukin osa toteutetaan pääsääntöisesti yhden päivän koulutuksena (klo 9–16). On suositeltavaa osallistua koulutusohjelman kaikkiin neljään osaan, mutta myös yksittäisiin osiin voi ilmoittautua.
Mikäli haluaa todistuksen osien tai kokonaisuuden suorittamisesta, ei vain koulutuspäiviin osallistumisesta, tulee varautua opintotehtävien tekemiseen kunkin osan
edellä tai sen jälkeen; kukin osa on laajuudeltaan 2 op.
Koulutus on osallistujille maksuton. Se toteutetaan KAARO Itä-Suomen ja Itä-Suomen AVI:n yhteistyönä.

OSA 3: Marraskuu 2020: viikko no. 45 (Mikkeli)
Arvioinnin vaihtoehtoiset menetelmät
• summatiivisen arvioinnin erilaiset menetelmät
ja niiden hyvän käytön edellytykset
• formatiivisen arvioinnin erilaiset menetelmät ja
niiden hyvän käytön edellytykset
Hyvä summatiivinen arviointi
• erilaiset kokeet erilaisten tavoitteiden ja arviointikriteerien näkökulmasta

Koulutusjohtaja: prof. Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto
• etunimi.sukunimi@uef.fi; 050–442 1180
• https://uefconnect.uef.fi/henkilo/paivi.atjonen/
ja https://wiki.uef.fi/x/pAvE
KAARO on OKM:n vuosille 2020–2021 rahoittama kuuden yliopiston hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on
edistää opettajien arviointiosaamista perus- ja täydennyskoulutuksessa. Lisätietoja https://www.kaaro.fi/

OPETTAJIEN ARVIOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN:
ITÄ-SUOMEN ALUEKOULUTUS
OSA 2: ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMAN JA LAINSÄÄDÄNNÖN KEHYKSESSÄ
Alustava ohjelma
Ajankohta:

ti 21.4.2020 klo 9–16

Paikka:

Kuopio: Itä-Suomen yliopiston Medistudia-rakennuksen 2. kerroksen sali MS306, Yliopistonranta 1 A

Kohderyhmä: Itä-Suomen AVI:n kunnat: perusopetuksen opettajat, rehtorit ja koulutoimen johto
Tavoitteet:

Koulutuspäivän aikana
• perehdytään ajantasaiseen tietoon arvioinnin kansallisesta ohjauksesta ja perusteista
• tarkastellaan arvioinnin oikeudenmukaisuuden perusteita ja toteumia
• keskustellaan arvioinnin kansallisista ja paikallisista kehittämistarpeista

Alustava ohjelma:
Klo
9:00–11:45

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet oppimisen ja osaamisen määrittämisessä
Erja Vitikka, opetusneuvos, Opetushallitus

11:45–12:30

Lounas (omakustanteinen)

12:30–14:00

Arvioinnin paikallisen ohjauksen tila ja muutostarpeet
Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto (yhteistyössä Erja Vitikan kanssa) ja opetuksen järjestäjien edustajia

14:00–14:30

Kahvi (omakustanteinen)

14:30–15:15

Arviointi koulutuksen lainsäädännön Isossa Kuvassa
Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

15:15–15:45

Keskustelua ja päätelmiä päivän päätteeksi

Kustannukset:

Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen:

Tapahtuu Itä-Suomen aluehallintoviraston kautta ja päättyy 20.3.2020. Lisätietoja Salla Heimonen, 0295 016 886 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

