
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-12:50 Kuntien kehitystyö arvioinnin osalta – Mitä haluamme ja mitä   

         emme halua? 

 Eino Leisimo, toimialajohtaja, Jyväskylä / Aulis Pitkälä, toimialajohtaja, 

Espoo 

 

12:50-15:30 Arvioinnin toteuttaminen Englannissa kansallisesti, koulutasolla ja       

oppilaskohtaisena 

- Opetuksen arviontijärjestelmä Englannissa 

- Englantilainen Karvi eli Ofsted – Kaunotar vai hirviö? 

- Kansalliset tasokokeet ja niiden tavoitteet 

- Opettajan rooli ja tehtävät arvioinnin suhteen 

- Oppilasarviointi 

- Koulun tulosvastuu 

- Opettajan tulosvastuu 

- Mihin suuntaan Suomen kannattaisi edetä? 

- Englantilaisen arviointijärjestelmän tulevaisuudennäkymät 

Kansainvälinen seminaari:  

Koulutuksen 

arvioinnin suunta - 

Kansalliset tasokokeet vai 

luottamusta opettajaan? 
 

This Photo by Unknown Author is licensed under 

Jyväskylä to 1.11.,  Espoo pe 2.11. (klo 12:30-15:30, tarkka paikka ilm. myöh.) 
 

Kansainväliset arvioinnin 

asiantuntijat (Englanti): 

 

Mrs Margaret Colley 

Asiantuntija, opettaja 

 

Mr Andrew Mackle 

Luokanopettaja, rehtori, 

asiantuntija, arvioija  

 

Mrs Lianne Richardson 

Opettaja, puheterapeutti, 

rehtori 

Koulutuksen arvionnin suuntaa mietitään kiivaasti 

kansallisella tasolla ja kunnissa. Arviointi on sekä 

uhka että mahdollisuus, sillä yleensä sitä saadaan 

mitä mitataan. Jos arviointia kehitetään 

kansainvälisten trendien mukaan, on 

lopputuloksena kansallisiin tasokokeisiin 

pohjautuva kunta- ja koulukohtainen data, jossa 

yksittäisen lapsen ja oppilaan osaaminen on 

pisteytetty ja tulokset ovat julkisia. Ero nykyiseen, 

luottamukseen pohjautuvaan malliin, on valtava. 

Tule ottamaan selvää, mitä kansalliset tasokokeet, 

tarkka data ja mittaaminen tarkoittavat 

oppilaiden, opettajien ja järjestelmän kannalta. 
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Ilmoittautuminen 

Osanottajamäärä on rajattu. Varaa paikkasi ajoissa. Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa 

https://ilmo.contio.fi/vertikal/main.aspx?id=140 viimeistään 10.10.2018. 

 

Hinta 

Seminaarin hinta on 145 euroa. Yli 3 osanottajan ryhmän hinta on 130 euroa/osanottaja. 

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvitarjoilun. Hintaan lisätään alv 24 %. 

 

Tiedustelut 

Mahdolliset tiedustelut voidaan kohdentaa simo.pokki@vertikal.fi, puh. 0440 885599. 

 

Työskentelykieli 

Seminaarin puheenvuorot pidetään suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisiä 

puheenvuoroja ei tulkata, mutta niitä voidaan suomeksi selventää soveltuvin osin. 

Osanottajat voivat myös käyttää suomenkielisiä puheenvuoroja, jotka tulkataan puhujille. 

 

Tiedustelut 

Mahdolliset tiedustelut voidaan kohdentaa simo.pokki@vertikal.fi, puh. 0440 885599. 

 

Järjestäjät 

Seminaarin järjestävät Jyväskylän kaupunki, Espoon kaupunki, Vertikal Oy ja VisitEDUfinn 

Oy.  

 

TERVETULOA SEMINAARIIN!  

WELCOME TO THE CONFERENCE!  
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