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Arvioinnin kentällä tapahtuu paljon ja verkostomme toiminta on täydessä vauhdissa. 

Verkostomme avaa arviointiosaamisen MOOC-kurssit Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksen 
ja lukion opettajille 30.1.2020. Tulkaa mukaan yhdessä kollegoidenne kanssa kehittämään arviointiosaamista 
ja arviointikäytänteitä. Lisätietoa löydät uutiskirjeen sivulta 6. 

Järjestämme kevään aikana myös kaksi iso seminaaria opettajankouluttajille, tutkijoille ja arvioinnin kehittämi-
sestä kiinnostuneille. Lukiodiplomin kehittämisestä keskustellaan 27.4.2020 seminaarissa: ”Taito- ja taideainei-
den osaaminen näkyväksi - lukiodiplomin tulevaisuus 2.0”. Arvioinnin vuorovaikutteisuudesta ja dialogisuu-
desta keskustelemme Jyväskylässä 28.-29.4. KAARO-verkoston, OPA-hankkeen ja Liikuntaa ja terveystietoa 
opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen -hankkeen yhteistyössä järjestämässä seminaarissa ”Ar-
viointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa”. Seminaarien ohjelmia viimeistellään jo ja  ilmoittautumiset 
käynnistyvät helmikuun alussa.

Kehitetään arviointia yhdessä!-hankkeemme hakee kunta- ja kouluyhteistyökumppaneita kevään 2020 aikana 
arviointikulttuurin kehittämiseen. Syksyllä 2020 käynnistämme lähi- ja verkkokoulutukset arviointitiimeille ja -tuto-
reille, sekä arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneille opettajille. Lisätietoa tulossa pian verkkosivuillemme.

Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan kanssamme EDUCA-messuille 24.-25.1.2020 Messukeskukseen. 
Löydät meidät KAARO-verkoston omalta osastolta 6d34. 

Tehdään yhdessä arviointi näkyväksi!

Marja Tamm
projektipäällikkö, KAARO-verkosto

Tulossa KAARO-verkostossa vuonna 2020



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.



KAARO-verkosto järjestää 
yhteistyössä Kuvis Ry:n 
kanssa paneelikeskustelun 
Educa-messuilla. 
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? 

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

Voiko kuvista edes arvioinda?
Näkökulmia kuvataideopetauksen 
arviointikäytänteisiin

Educa-messuilla 24.1.2020

Tule kuuntelemaan keskustelua 
kuvataiteen arvioinnista perjantaina 
klo.17.15. tilassa 203.



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

Tehdään yhdessä 
arviointi näkyväksi!



ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ (5 op)

MOOC-kurssi, kevät 2020
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-
kurssi 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.Kurssi aukeaa 30.1.2020. 

mooc.helsinki.fi

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

http://mooc.helsinki.fi
http://www.kaaro.fi


TAITO -JA TAIDEAINEIDEN 
OSAAMINEN NÄKYVÄKSI - 

Lukiodiplomin tulevaisuus 2.0

27.4.2020 Otaniemi

Save the Date! 

KAARO-verkosto järjestää lukiodiplomin 
kehittämisseminaarin huhtikuussa 

2020. Oletko kiinnostunut taito-ja 
taideaineiden arvioinnin sekä lukiodiplomin 

kehittämisestä? Laita päivämäärä jo nyt 
kalenteriisi, tiedotamme tapahtumasta ja 
ilmoittautumisesta lisää helmikuun 2020 

aikana. 



ARVIOINTI JA VUOROVAIKUTUS 
OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

KAARO-verkosto järjestää 
yhteistyössä OPA-hankkeen ja 

Liikunta ja terveystietoa opettavien 
opettajien arviointiosaamisen 

kehittäminen -hankkeen kanssa 

Arviointi ja vuorovaikutus 
opetuksessa ja oppimisessa

-tapahtuman opettajankouluttajille, 
tutkijoille ja asiasta kiinnostuneille.

28.– 29. huhtikuuta 
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoa tapahtumasta 
helmikuun 2020 aikana.



KAARO-verkoston materiaalikirjasto on nyt auki!

Materiaalit Videot Arviointi mediassa Koulutusmateriaalit Linkit ja vinkit

OTA KÄYTTÖÖN KAARO-VERKOSTON 
MATERIAALIKIRJASTO
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
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

www.kaaro.fi

Tule mukaan! 

Kehitetään 

arviointiosaamista 

yhdessä!


