LUKIOIDEN KEHITTYVÄ JA SÄHKÖISTYVÄ
ARVIOINTIKULTTUURI
– ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKENA

TURKU

Lähipäivät: 16.11.2017, 25.01.2018 ja 6.3.2018
Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku
Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osasto ja Koulutuksen arviointikeskus (HY) järjestävät Lukioiden kehittyvä ja
sähköistyvä arviointikulttuuri –täydennyskoulutuskurssin (5 op) yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.
Kurssin tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa
arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön
esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä
18h (3 x 6h), joiden aikana tehdään pari- ja pienryhmätehtäviä sekä oheismateriaalista ja pienistä etäharjoitteista
omien arviointikäytänteiden kehittämiseksi. Kurssilla käytetään Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristöä.
Kurssiin sisältyy 3 lähiopetuspäivää:
1. Arviointi ja palaute oppimisen ja osaamisen kehittämisessä, oppimistrategiat, oppimaan oppiminen,
ajattelutaidot, lukio-oppimisen tavoitteet osana koulutusjatkumoa
2. Oppimisen ja osaamisen itse- ja vertaisarviointi digitaalisissa ympäristöissä, sähköisen yo-kokeen uudet
tehtävätyypit
3. Arviointikulttuurin kehittäminen: aktiivinen ja tavoitteellinen opiskelija
Kurssi on suunniteltu lukio-opettajille ja kurssille otetaan 40 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on kokonaisuus, joten varmistathan jo ennen ilmoittautumista, että pystyt osallistumaan kaikkiin tapaamiskertoihin.
Kurssi on osallistujille maksuton Opetushallituksen tukema täydennyskoulutus. Osallistujat vastaavat itse sijais-,
matka-, majoitus-, ruokailu- sekä mahdollisista muista kuluista. Koulutukset ovat avoimia myös sidosryhmien edustajille.
Kurssin johtajana toimii Prof. Jari Lavonen, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto (HY) ja kouluttajina
toimivat Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio; Risto Hotulainen, Koulutuksen arviointikeskus, HY; Pekka
Peura, StartUp High School & Marja Tamm, Koulutuksen arviointikeskus, Kasvatustieteiden osasto, HY
Lisätietoja: Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050-3119302.

TERVETULOA MUKAAN!
blogs.helsinki.fi/lukioarviointi

KURSSIOHJELMA / TURKU
Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku

Ennakkotehtävä: Vastaa ennakkokyselyyn. Ota oma tietokone mukaasi. Tervetuloa.
KOULUTUSPÄIVÄ 1: to 16.11.2017 ARVIOINTI JA PALAUTE OPPIMAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

Kouluttajat: Risto Hotulainen & Marja Tamm
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00 		
			
12:00-13:00		
13:00- 14:15		
14:15 -14:30		
14:30-15:30		
15:30-16:00		

Aamukahvi ja Ilmoittautuminen.
Esittäytyminen ja tavoitteet kurssille, henkilökohtainen arvioinnin kehittämissuunnitelma
Oppimaan oppimisen ja oppimisprosessin tukeminen arvioinnilla ja oman oppimaan oppimisen pohtiminen
osana ammatillista kehittymistä
Lounas (omakustanteinen)
Ajattelutaidot ja oppimistrategiat oppimisen ja arvioinnin tukena
Tauko
Arvosanojen ja ylioppilastutkinnon yhteismitallisuus ja näiden yhteys tuleviin opintoihin
Päivän koonti

Etätehtävät
Kurssiarvioinnin kokonaiskuva & tehtävien laadinta ajattelutaitojen ja oppimistrategioiden mukaan.
KOULUTUSPÄIVÄ 2: to 25.1.2018 ITSE- JA VERTAISARVIOINTI OPPIMISEN TUKENA DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Kouluttajat: Lauri Hellsten & Marja Tamm

9:00-10:00		 Ilmoittautuminen
10:00-10:45 Etätehtävän purkukooste ja keskustelu
10:45-12:00 Oppimisen ja osaamisen arviointi digitaalisissa ympäristöissä
				 • Oppimisen ja osaamisen itsearviointi digitaalisissa ympäristöissä
				 • Arvioinnin vaikutus opiskelijan motivaatiotekijöihin
12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen)
13:00- 14:15 Oppimisen ja osaamisen vertaisarviointi digitaalisissa ympäristöissä
14:15 -14:30		 Tauko
14:30-15:30 Digitaalisen yo-kokeen uudistunut rakennet ja tehtävätyypit
				 • Uusien digitaalisten tehtävätyyppien mahdollisuudet ja haasteet
				 • Palaute oppimisen tukena			
15:30-16:00 Päivän koonti

Etätehtävät
Itse- ja vertaisarvioinnin hyödyntäminen omassa opetuksessa.
KOULUTUSPÄIVÄ 3: ti 6.3.2018 ARVIOINTIKULTTUURIN KEHITTÄMINEN: AKTIIVINEN JA TAVOITTEELLINEN OPISKELIJA

Kouluttajat: Pekka Peura & Marja Tamm

9:00–10:00		 Ilmoittautuminen
10:00–10:45 Etätehtävän purkukooste ja keskustelu
10:45-12:00 Arviointia teoriasta ja tutkimustiedosta käytäntöön
				 • Arvioinnin teoriaa ja käsitteiden määrittelyä
				 • Tavoitteet, itseohjautuvuus, osallisuus ja yhteistyö
12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen)
13:00-13:45		 Edellinen aihe jatkuu (käytännön harjoitteita ja teoriaa)
13:45-14:00 Tauko
14:00-15:30 Aktiivinen ja tavoitteellinen opiskelija
				 • Tavoitteet eri näkökulmista: OPS, opettaja, opiskelija & yhteiskunta
				 • Arvioinnin ohjaava vaikutus (+ylioppilastutkinnon) (tutkimusta)
				 • Työkaluja työyhteisön kehittämiseen ja oman arvioinnin kehittämissuunnitelman toteuttamiseen
15:30-16:00 Kurssin loppukoonti: oman / työyhteisön arviointiosaamisen kehittäminen

Etätehtävät
Kurssipalaute ja arvioinnin kehittämissuunnitelman päivittäminen
Tietoa kurssilla käytettävistä oheismateriaaleista ja linkeistä löydät kurssin verkkosivuilta

blogs.helsinki.fi/lukioarviointi
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kehittämään arviointia
yhdessä muiden lukio-opettajien kanssa.

