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Arviointia kehitetään nyt yhteistyössä!
Vuosi 2019 on ollut arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen näkökulmasta erittäin aktiivista aikaa. Keväällä julkaistiin
Karvin raportti ”Että tietää missä on menossa” – Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
Raportissa nostettiin esille keskeisiä suosituksia arvioinnin kehittämiseen ja raportti on saanut hyvän vastaanoton eri tahoilla.
Raportin keskeinen viesti arvioinnin avoimuuden, luottavan arviointi-ilmapiirin ja arvioinnin kehittämisen keskeisistä teemoista
antaa hyvän pohjan asioiden eteenpäin viemiselle.
Opetushallituksella on käynnissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointi luvun ja oppiainekohtaisten
arviointikriteereiden kehittämistyö, joka arviointi luvun osalta tulee päätökseensä alkuvuodesta 2020 ja kriteereiden osalta
vuoden 2021 alussa. Uusi arviointiluku astuu voimaan 1.8.2020 ja tällöin peruskouluissa otetaan käyttöön arvioinnin
uudet normit ja linjaukset. Päättöarvioinnin oppiainekohtaiset uudet kriteerit tulevat voimaan 1.8.2021 ja näiden mukaiset
todistuksen annetaan 9. luokkalaisille jo keväällä 2022.
Lukion osalta opetussuunnitelma uudistus saatiin päätökseen 7.11.2019 julkaistujen uusien perusteiden myötä ja nämä
otetaan käyttöön syksyllä 2021, joten paikalliseen OPS-työhön on lukioissa varattava nyt aikaa.
Varhaiskasvatuksessa otettiin tänä syksynä käyttöön uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joissa oppimisympäristön
arviointi on nostettu selkeästi esille ja syyskuussa Karvi julkaisi varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit. Nämä molemmat
asiakirjat tukevat selkeästi laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämistä tukevan arviointitiedon tuottamisessa ja
hyödyntämisessä.
KAARO-verkosto tukee arvioinnin, arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin kehittämistä laajamittaisesti vuonna
2020. Laadimme useissa tutkimushankkeissamme uusia toimintamalleja ja suosituksia. Tammikuussa käynnistämme
Opetushallituksen tukeman Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeen, jolla tuetaan perusopetuksen OPS:n uudistetun
arviointiluvun ja arviointikriteereiden käyttöönottoa kunnissa ja kouluissa. Koulutamme arviointitiimejä valtakunnallisesti ja
rakennamme malleja ja toimintaesimerkkejä koulujen arviointikulttuurin dialogisuuden lisäämisen tueksi. Hanke toteutetaan
yhteistyössä KAARO-verkoston osahankkeiden ja useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Tiedotamme näistä koulutuksista
tammi-helmikuun aikana, joten seuraathan meitä somessa (@KAAROverkosto) ja tilaa uutiskirjeemme, niin saat tiedot
uusimmista koulutuksistamme alueellasi.
Hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa, jatketaan arvioinnin kehittämistä yhteistyössä taas vuonna 2020!
Marja Tamm
projektipäällikkö
KAARO-verkosto

SYYSKAUDEN 2019 KUULUMISIA
KAARO-verkoston
suunnitteluseminaari
19.-20.8.
Verkoston toimijat kokoontuivat elokuussa
Helsingin yliopistolla suunnittelemaan
toimikautta 2019-2020. Ajankohtaisia aiheita
olivat uusi elokuussa julkistettu materiaaliportaali
KAARO:n verkkosivuilla, alkuvuodesta 2020
alkava MOOC-kurssi ”Arviointi pedagogisena
työvälineenä” sekä arviointiosaamisen
kehittämisohjelma. Suunnittelupäivillä päätettiin
myös käsiteseminaarin järjestämisestä Joensuussa
Kasvatustieteen päivien yhteydessä.

Kuntamarkkinat:
Opettajankoulutus
uudistumassa
yhteistyössä koulutuksen
järjestäjien kanssa
Syyskuun Kuntamarkkinoilla Helsingissä
KAARO-verkosto kertoi toiminta-ja
kehittämismalleistaan osana Opetus-ja
kulttuuriministeriön tukemia opettajankoulutuksen
kehittömishankkeita.

Kuvataidekasvatuksen
koulutusohjelman
työryhmän ja lukion
kuvataideopettajien
asiantuntijatyöryhmän
pilotin sunnittelutyöpaja
Syyskuussa KAARO Lappi aloitti työskentelyn
käytännön tarpeisiin perustuvien pilottiensa
parissa. Tavoitteena on tukea laajempia kuvataiteen
kurssivalintamahdollisuuksia ja tasavertaistaa
kuvataiteen lukiodiplomin suorittamista koko
Suomessa.

KAARO Itä-Suomi
kouluttaa
12.9.Jaakko Väisänen piti itäsuomalaisille opettajille
arviointukoulutuksen. 13.9. KAARO Itä-Suomen
johtaja Professori Päivi Atjonen koulutti eri asteiden
opettajia otsikolla: ”Kohti oppimista kehittävää
arviointia - digillä tai ilman.”
4.10. Järjestettiin Arvioinnin ja päättöarvioinnin
täydennyskoulutusta Keski-Savon opettajille
Pieksämäellä.

Do you dare to learn?
We do!
KAARO-verkosto oli kumppanina syksyn 2019
Dare to Learn-tapahtumassa. Oppimisen ja
osaamisen riemuisa festivaali järjestetiin tänä
vuonna kulttuurikeskus Korjaamolla Helsingissä.
Festivaalin teemoissa oli tänä syksynä vahvasti läsnä
jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden avaintaidot.
Tilaisuuden avasi opetus-ja kulttuuriministeri
Li Andersson, joka korosti puheessaan, että
ihmisen tulevaisuuden työelämässa tehdään
useita urapolkuja ja työelämässä vaatimus laajasta
osaamisesta ja moninaisista taidoista kasvavat.

Syyskuussa kulttuurikeskus Korjaamo täyttyi uskaliaista
oppijoista.

KAARO-verkosto järjesti torstaina Fishbowlkeskustelun ”Optimized learning – how to align
assessment with all the learning objectives.”
Perjantaina verkosto tarjosi uusia näkökulmia
palautteenantoon ja arviointiin työpajassa
”Fixed vs. growth? – Assessment supporting
learning for the future”. Työpajassa pohdittiin
palautteenantoa kasvunajattelumallin valossa ja
haastettiin näkemyksiä siitä, millaista oppiminen
on ja kuinka palautteenanto vaikuttaa oppimiseen
- niin koulussa kuin työelämässäkin. Voit tutustua
työpajan materiaaleihin KAARO:n verkkosivuilla
osiossa Seminaari-ja koulutusmateriaalit.

Kuvat: Lotta Avelin

Kuinka tukea kasvunajattelumallia arvioinnilla? Näihin
kysymyksiin etsittiin vastauksia KAARO:n järjestämässä
työpajassa.

Arviointitori: Kehitä ja jaa
arviointiosaamistasi
KAARO Oulun syksynmittainen koulutus
polkaistiin käyntiin syyskuussa. Koulutus toi yhteen
opettajankouluttajat, opettajat ja opettajaksi opiskelevat.
Koulutus huipentui Arviointitori-tapahtumaan Oulun
yliopistolla 2.12. Voit lukea koulutuksen tuloksista ja
kehitetyistä malleista tarkemmin KAARO-verkoston
blogista keväällä 2020.

Kolmikantamallina toteutetun
Arviointitori-koulutuksen
hedelmiä esiteltiin koulutuksen
päätöstapahtumassa Oulun
yliopiston Tellus-areenalla
joulukuussa.

KAARO Aallon
lukiodiplomin
kehittämistyö etenee

Tapahtumassa jaettiin
arviointiosaamista, kuultiin
opetusneuvos Erja Vitikan
etäluento ”Perusopetuksen
arvioinnin kehittäminen ja
kriteerityö” sekä professori
Martti Raevaaran luento
”Tulevaisuuden oppiminen ja
oppimisen arviointi.”

KAARO Aalto järjesti Otaniemessä Värerakennuksessa tänä syksynä kolme
lukiodiplomitapaamista, jotka toivat yhteen
pääkaupunkiseudun lukioiden kuvataiteen opettajia.
Syyskaudella 2019 hankkeessa siis käärittiin hihat ja
syvennyttiin kevätkaudella avattuihin keskusteluihin
sekä erilaisten olemassa olevien ja vaihtoehtoisten
arviointimallien kokeilemiseen. Lisää hankkeen
kuulumisista voit lukea KAARO:n blogista.

Kuvat: Lotta Avelin

e

Opet yhteistyössä!
Tulevaisuutta luova
opettajankoulutus
-seminaari 28.-30.10.
Kaksipäiväisen Ope osaa -hankkeen ja KAAROverkoston yhteistyöseminaarin aikana kuultiin alustuksia
opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvistä aiheista.
Ensimmäisenä päivänä Opettajankoulutusfoorumin
puheenjohtaja, professori Jari Lavonen kertoi opettajan
koulutuksen kansallisista tavoitteista ja toimenpiteistä.
Yliopistonlehtori Tapio Toivanen käsitteli tulevaisuuden
opettajanavaintaitoja, empatiaa ja vuorovaikutusta.
Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava
rehtori Tapio Lahtero käsitteli kehittävää pedagogista
johtajuutta. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton
SOOL ry:n puheenjohtaja Sanni Salmenoja esitteli liiton
tavoitteita tulevaisuuden opettajankoulutukselle.
Toisen seminaaripäivän aloitti vararehtori Vesa
Erähalme kertomalla oppimisen tuesta joustavissa
oppimisympäristöissä. KAARO-verkoston
projektipäällikkö Marja Tamm kertoi opettajan
arviointiosaamisen kehittämisestä. Lopuksi Helsingin
yliopiston VERME-hankkeesta professori Erja
Syrjäläinen ja yliopistonlehtori Riitta Jyrhämä
kertoivat vertaismentoroinnin työtavasta opettajan
induktiovaiheen tukena.

Tutustu seminaarin
sisältöihin ja
alustuksiin
kaaro.fiverkkosivuilla.

Lisäksi laivaseminaarissa koottiin Flinga-työkalun
avulla osallistujien ajatuksia opettajien pedagogisten
opintojen kehittämiseksi. Lue tiedote seminaarista
kokonaisuudessaan täältä.
Teksti: Pia Mikkola

Kuvat: Lotta Avelin

Arviointiosaamisen
monet käsitteet Kasvatustieteen päivät
2019 esiseminaari
Marrakuun tuulet puhalsivat kaarolaiset ja verkoston
yhteistyökumppanit talviseen Joensuuhin Kasvatustieteen
päiville 2019. Tänä vuonna päivillä kysyttiin: Oppimisen
maisemat muuntuvat - entäpä sitten? Verkoston
jäsenet olivat aktiivisesti mukana professori Päivi
Atjosen luotsaamassa Arvioinnin teemaryhmässä.
Teemaryhmässässä tarkasteltiin näkökulmia opettajan
arviointiosaamiseen.
Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto
KAARO järjesti Kasvatustieteen päivien esiseminaarina
Arviointiosaamisen monet käsitteet- työpajan. Työpajan
tavoitteena on opetustoimessa ja kasvatusalalla
käytettävien arvioinnin käsitteiden selkeyttäminen ja
yhdenmukaistaminen sekä käsitteiden käytettävyyden
ja ymmärrettävyyden parantaminen. Seminaarissa
kasvatusalan tutkijat ja opettajankouluttajat keskustelivat
arvioinnin keskeisistä käsitteistä yhdessä. Dialogin
kautta vahvistamme käsitteiden selkeää käyttöä niin
tutkimuksessa kuin opettajankoulutuksessakin.
Pääsimme myös tutustumaan Itä-Suomen yliopiston
uuteen Rantakylän normaalikouluun. Koulun taito-ja
taideaineiden painotus näkyi hienosti oppimistiloissa.
Koulu on suunniteltu avoimeksi oppimisympäristöksi,
jonka sydämessä yhdistyy ruokailu, päivänavaukset,
kouluyhteisön juhlat ja liikunta.

Kuvat: Lotta Avelin

ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ (5 op)
MOOC-kurssi, kevät 2020

Kurssi on verkossa tapahtuvaa
oppimista, joka tarjoaa tukea omien
arviointikäytänteiden kehittämiselle
perusopetuksen ja lukion arjessa
sekä syventää ja vahvistaa
arviointiosaamisen eri osa-alueita.

Kurssi aukeaa 30.1.2020.
mooc.helsinki.fi

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOCkurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan
ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja
-käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja
oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan
yhdessä soveltamaan teorioita omaan
opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten
mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia
arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan
arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa
ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja,
joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan
yhdessä.
KURSSIN TAVOITTEENA:

• antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien
arviointikäytänteiden kehittämiselle
• tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja
arviointikäytänteiden kehittämistä
• tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen
arviointikeskustelun alustana
Kurssin keskeisinä sisältöinä: johdatus arvioinnin teorioihin, kasvun
ajattelumalli arvioinnissa, oppimaan oppiminen ja arviointi,
ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla,
arviointi oppimisen tukena, itse- ja vertaisarviointi, portfoliot
arvioinnissa ja yhdenvertaisuus arvioinnissa.

TEHDÄÄN YHDESSÄ ARVIOINTI
NÄKYVÄKSI!

VOIKO KUVISTA EDES
ARVIOIDA?
Näkökulmia kuvataideopetuksen
arviointikäytänteisiin

Tammikuussa Educa-messut täyttää 25-vuotta.
KAARO-verkosto on mukana juhlimassa messujen
kaksikymmentäviisivuotista taivalta. Vuoden 2020
Educan pääteema on Hyvinvointia opinpoluille,
työhön ja elämään. Tule tapaamaan meitä
messuständillemme, keskustelemaan arvioinnista ja
opettajien arviointiosaamisen kehittämisestä sekä
kuuntelemaan KAARO-verkoston lavaohjelmaa! Meidät
löydät Taito-lavan tuntumasta paikalta 6d34.

ARVIOINTI KASVUNAJATTELUMALLIN
RAKENTAJANA
Arvioinnille on asetettu opetussuunnitelman mukaan
velvoitteet tukea, kannustaa ja edistää
oppilaan oppimista. Mutta miten arviointi vaikuttaa
siihen, mitä oppilas ajattelee oppimisestaan tai
vahvuuksistaan? Miten arvioinnilla voidaan tukea
kasvunajattelumallin vahvistumista oppilailla ja miten
päästään eroon muuttumattomasta ajattelumallista?
Tule kuulemaan arvioinnista ja kasvunajattelumallista
perjantaina 24.1. klo.16.20 Tilaan 201.
Puhuja: Marja Tamm, KAARO-verkoston
projektipäällikkö

perjantai 24.1. klo.17.15
Messukeskus, tila 203

Kuvataiteen opetuksessa tarkastellaan laajenevan
visuaalisen kulttuurin teoksia, tuotteita ja ilmiöitä. Miten
kuviksen opetuksessa voidaan arvioida oppijoiden kuvallisia
prosesseja ja tuotoksia? Kuviksen ytimessä oppijan käsitykset
itsestä ja ympäristöstä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuurin
moninaisuudesta laajenevat. Millaiset kuvallisen työskentelyn
ja arvioinnin tavat edesauttavat oppimista sekä tekevät
oppimista näkyväksi niin oppilaalle kuin opettajallekin?
Tule kuuntelemaan KAARO-verkoston paneelia Educassa
perjantaina.

Paneelin lopuksi jaetaan Kuvis Ry:n vuosittain
jakama Myötätuulta kuvataiteesta –palkinto.

KAARO Itä-Suomi kouluttaa
OPETTAJIEN ARVIOINTIOSAAMISEN
KEHITTÄMINEN (8 op)

KAARO-VERKOSTOSSA
TAPAHTUU

Neliosainen koulutus: tammikuu
2020-helmikuu 2021

Koulutus on suunnattu perusopetuksen
opettajille, rehtoreille ja koulutoimen
johdolle. Koulutus koostuu neljästä osiosta,
joista voi suorittaa ensimmäisen osan
tai kaikki neljä. Koko neliosaisen (8 op)
koulutuksen käytyään osallistuja:

17.1.2020 Opettajien arviointiosaaminen ja
arvioinnin keskeiset käsitteet, Joensuu (osa KAARO
Itä-Suomen neliosaista aluekoulutusta)

• 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.

24.1. KAARO-verkoston paneeli: Voiko kuvista
edes arvioida? Näkökulmia kuvataideopetuksen
arviointikäytänteisiin, Messukeskus, tila 203.

24.-25.1. KAARO-verkosto Educa-messuilla.
KAARO:n pisteen löydät Taito-lavan tuntumasta
paikalta 6d34.

27.4. Taito- ja taideaineiden osaaminen näkyväksi
- lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. Pääkaupunkiseutu
28.-29.4. KAARO-verkosto ja OPA-hanke
järjestävät yhteistyössä: Arviointi ja vuorovaikutus
opetuksessa ja oppimisessa -tapahtuman, Jyväskylä

OTA KÄYTTÖÖN
KAARO-VERKOSTON
KAARO-verkoston
materiaalikirjasto on nyt auki!
MATERIAALIKIRJASTO
Tutustu monipuolisiin arviointiaiheisiin materiaaleihin
verkkosivuillamme kaaro.fi/materiaalit
Materiaalit

Videot

Arviointi mediassa

Koulutusmateriaalit

Linkit ja vinkit

Materiaalit- sivulta
löydät 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 YouTubekanavalta ja ovat
vapaasti jaettavissa ja
käytettävissä.

Arvioinnista
kirjoitetaan paljon
eri medialähteissä.
Lue ajankohtaiset
arviointiuutiset ja
osallistu keskusteluun.
KAARO-verkoston
Arviointi mediassasivulta löydät tuoreet
arviointiuutiset
keskistetysti.

KAARO - verkosto
järjestää koulutusta
ja seminaareja
arviointiosaamisen
ja arviointikulttuurin
kehittämisestä.

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!

Tutustu koulutus- ja
seminaarimateriaaleihin
tällä sivulla. Materiaalit
käytettävissä
arviointiosaamisen
kehittämisen tueksi.

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 2020!

Tule mukaan!
Keskustele kanssamme Facebookissa
ja Twitterissä, tule mukaan tapahtumiin
ja koulutuksiin. Kaikista koulutuksista
ja tapahtumista löydät lisätietoa
verkkosivuiltamme.

Kehitetään yhdessä suomalaista
arviointiosaamista!

www.kaaro.fi

Seuraa meitä

@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

