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Yhteistyössä arviointia ja arviointiosaamista kehittämään 
– verkostomme tarjoaa mahdollisuuksia oppia yhdessä

KAARO-verkoston syyskausi on käynnistynyt aktiivisesti eri hankkeiden ja koulutusten suunnittelulla ja rakentamisella. 
Verkostomme yksi keskeinen tavoite on tuoda yhteen eri toimijoita ja tukea yhteistyötä arviointiosaamisen kehittämiseen 
liittyvissä hankkeissa ja tutkimuksessa. Kun suunnittelemme kaikkea toimintaamme, on yhtenä keskeisenä ajatuksenamme 
pohtia miten eri osaset skaalautuvat myöhemmin laajempaan käyttöön verkostomme sisällä ja laajemmin yhteistyössä eri 
tahojen ja toimijoiden kanssa. Arviointikulttuurin kehittäminen vaatii yhteistyötä ja avointa keskustelua arvioinnista kouluissa. 
On tärkeää mahdollistaa opettajien yhteistyötä, joka tukee jokaisen opettajan omaa kehittämistä ja koko työyhteisön 
ymmärrystä uuden opetussuunnitelman mukaisesta koulun arviointikulttuurista. Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen 
ajankohtaisia asioita ja tulossa olevia tapahtumiamme. 

Lukuvuonna 2019-2020 pääsemme tarjoamaan valtakunnallisia arviointiosaamista tukevia MOOC-kursseja (Massive 
Open Online Course) varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden opettajille. Kurssien suunnittelu on vauhdissa ja 
kuvaamme paljon uutta videomateriaalia kurssejamme varten yhdessä eri osahankkeiden asiantuntijoiden kanssa ja 
suunnittelemme toimivaa verkkopedagogiikkaa arviointiosaamisen kehittämisen tueksi. Videot ja koulutusmateriaalimme 
tulevat hankkeemme aikana kaikille avoimeksi. Videoita voi hyödentää esimerkiksi koulujen omien arviointitiimien työssä ja 
arviointiteemaisten opettajankokousten ja kehittämisiltapäivien tukena. 

Arviointikulttuurin kehittämisen tueksi olemme julkaisseet kaikille avoimen materiaalikirjastomme kaaro.fi -verkkosivustolle. 
Materiaalikirjastosta löytyvät videot seminaareistamme, sekä asiantuntijoiden kanssa toteutettu arviointiosaamista tukeva 
videokirjastomme, jossa julkaisemme kuvattuja videoita niistä kertovien blogien yhteydessä. Blogisarjamme käynnistyy 
myös tässä samalla ja kerromme toiminnastamme ja tapahtumistamme myös blogikirjoitusten kautta. Blogeihin on kutsuttu 
kirjoittajiksi myös arvioinnin tutkijoita kertomaan uusimmasta tutkimuksestaan sekä opettajia jakamaan omia hyvä ja 
toimiviksi havaittuja käytänteitään blogitekstien ja niihin mahdollisuuksien mukaan kytkettävien materiaalien kautta. Uusista 
materiaaleista, blogeista ja vlogeista tiedotamme sosiaalisessa Facebook-sivuillamme ja Twitterissä @KAAROverkosto. 
Seuraathan siis meitä myös sosiaalisessa mediassa, jos haluat pysyä vauhdissamme mukana. Uutiskirjeen julkaisemme 2-4 
kertaa vuodessa ja sen kautta tiedotamme tulossa olevista tapahtumista ja kuulumisistamme kootummin.

Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan. Ota siis työyhteisösi ja kollegasi mukaan arvioinnin kehittämiseen, tule mukaan 
toimintamme ja kehitetään yhdessä arviointikulttuuria askel kerrallaan eteenpäin. Yhdessä opimme enemmän.

Aurinkoista syyslukukautta, 

Marja Tamm
projektipäällikkö, KAARO-verkosto



Arviointiosaamisen ABC 
-täydennyskoulutusta 
varhaiskasvatuksesta 
yläkouluun Kevät 2019

KAARO Helsingin täydennyskoulutukset tarjosivat 
toimivia käytänteitä oman arviointiosaamisen 
kehittämiseen. Kurssilla laadittiin henkilökohtainen 
arviointiosaamisen kehittämissuunnitelma 
oman opetustyön tueksi. Kurssilla myös jaettiin 
kokemuksia ja keskusteltin arvioinnista uuden 
opetussuunnitelman mukaisen oppimiskäsityksen 
näkökulmasta. 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan lukioiden 
kuvataideopettajat kokoontuivat yhteen KAARO 
Aallon järjestämässä lukiodiplomitapaamisessa Aalto 
yliopiston Väre- rakennuksessa 11.4.

KAARO Aalto kehittää 
lukiodiplomia ja sen 
arviointia

Uusi Opettajankoulutus-
foorumi kokoontui 
Paasitornissa 16.4.

Kevään tapaaminen käynnisti foorumin jäsenten, 
opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden 
toimijoiden ja muiden opettajankoulutuksen 
asiantuntijoiden yhteistyön jatkumisen hallituskausien 
välille.  KAARO-verkoston toimintaan pääsi 
seminaarissa tutustumaan verkostoesittelyssä. 

KAARO Itä-
Suomi: Opettajien 
arviointiosaamisen 
kehittäminen

23.4. Tilaisuudessa kuultiin tuoreita tuloksia KARVI:n 
toteuttamasta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
oppimisen ja osaamisen arvioinnista ja keskusteltiin, 
millaista lähi- ja monimuotokoulutusuta itäsuomalaiset 
opettajat tarvitsevat tulevina vuosina 2019-
2021. Yhteisen keskustelun pohjalta suunniteltiin 
koulutusjatkumo, josta KAARO Itä-Suomi vastaa.

KEVÄTKAUDEN 2019 KUULUMISIA



Arvioidaan 
yhdessä! Arviointi 
yhteisopettajuudessa- 
seminaari 14.5.
Helsingin yliopisto

Arvioidaan yhdessä-seminaarin teema oli jatkoa 
viime kevään Opet osaa yhdessä-seminaarille. 
Päivän aikana tarkasteltiin kehittävällä otteella  
arvioinnin teemoja yhteisopettajuudessa.

Päivän aikana päästiin osaksi innostavia 
keskusteluja, osallistavia työpajoja ja 
mukaansatempaavia puheenvuoroja. Seminaari oli 
suunnattu kaikille eri asteiden yhteisopettajuudesta 
kiinnostuineille opettajille, opettajankouluttajille 
ja muille aiheesta kiinnostuneille kasvatus-ja 
koulutusalan ammattilaisille.

Päivän aikana kuultiin kokemuspuheenvuoroja 
kentältä, pohdittiin kuuntelu- ja empatiataitojen 
merkitystä yhteistoiminnassa ja työskenneltiin 
työpajoissa. Seminaarin tallenteet löytyvät KAARO-
verkoston Youtube- kanavalta ja ne ovat vapaasti 
käytettävissä ja jaettavissa. 

Lisää arviointiaihesta materiaalia löydät elokuussa 
avautuvasta KAARO materiaalikirjastosta. Tutustu 
kaikkiin materiaaleihin verkkosivuillamme kaaro.fi. 

KARVI: Tiedontuottajien 
kesätapahtuma 
Hanasaaressa 17.6.

Kesäkuun aurinkoisena päivä Karvin tiedontuottajat 
kokoontuivat jakamaan tietoa koulutuksen arvioinnin 
ja tutkimuksen kentältä. Tapahtumassa käytiin 
keskinäistä tiedonvaihtoa ja vahvistettiin kansallista 
yhteistyötä sekä moninäkökulmaisuutta. KAARO-
verkosto toimi alustajana työpajassa ”Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminen”. 

Tapahtumassa luotiin myös katsaus Karvin 
suunnitelmakaudelle 2020-2023. 



TULOSSA 
LUKUVUONNA 

2019-2020:
MOOC-KURSSEJA ARVIOINNISTA 

VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA 

LUKION  OPETTAJILLE.

Lisää tietoa täydennyskoulutuksesta tulossa syksyllä



KAARO-verkostossa tapahtuu syksyllä 2019
KAARO Oulu kouluttaa

11.-12.9. Kuntamarkkinat: Opettajankoulutus 
uudistumassa yhteistyössä koulutuksen 
järjestäjien kanssa - KAARO-verkosto kertoo 
toimintamalleistaan, Kuntatalo Helsinki

16.9-2.12. Arviointitori - Kehitä ja jaa 
arviointiosaamistasi, täydennyskoulutus, Oulu

19.-20.9. Dear to Learn, KAARO-verkosto mukana 
tapahtuman partnerina. KAARO fasilitioi työpajoja 
ja fishbowl- keskusteluja

22.10. Helsingin yliopiston Koulutuksen 
arviointikeskus Tiedekulmassa, KAARO-verkoston 
projektiesittely

28.10.-30.10. Opet yhteistyössä! Tulevaisuutta 
luova opettajuus, KAARO Helsingin ja Ope osaa- 
hankkeen yhteistyöseminaari, Viking Mariella

8.-9.11. KAARO-verkosto lukiopäivillä

21.11. Kasvatustieteen päivät, Itä-Suomen Yliopisto

KAARO Oulun ensimmäinen koulutus, 
Arviointitori - Kehitä ja jaa arviointiosaamistasi, 
polkaistaan käyntiin syyskuussa. Koulutuksessa 
opettajaopiskelijoista, kentän opettajista sekä 
yliopisto-opettajista muodostetut pienryhmät 
kehittävät asiantuntijoiden tukemana jotakin 

arvioinnin työvälinettä peruskouluun. Kokemuksia 
työvälineen toimivuudesta ja käytettävyydestä 
jaetaan 2. joulukuuta opetus- ja kasvatusalan 

henkilöstölle Oulun yliopistolla järjestettävässä 
Arviointitori -tapahtumassa sekä Arviointitorin 

verkkosivuilla osoitteessa 
www.arviointitori.fi. 

Käythän jakamassa myös oman 
arviointivinkkisi Arviointitorin verkkosivuilta 

löytyvän lomakkeen kautta!



KAARO-verkoston materiaalikirjasto on nyt auki!

Materiaalit Videot Arviointi mediassa Koulutusmateriaalit Linkit ja vinkit

KAARO-VERKOSTON MATERIAALIKIRJASTO 
ON NYT AUKI!
Tutustu monipuolisiin arviointiaiheisiin materiaaleihin 
verkkosivuillamme kaaro.fi/materiaalit

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 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 Twitterissä
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

www.kaaro.fi

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

Kehitetään yhdessä suomalaista 
arviointiosaamista!

Tule mukaan!


