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Käytettyt lyhenteet
CEFR
DG EAC
DG EMPL
DigComp
e-CF
ECVET
EQAVET
EntreComp
EQF
ESCO
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GDPR
HVET
I4.0
ICT
IoT
IPR
IR4
IT
KSA
MOOC
OER
PBL
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Common European Framework of Reference for Languages
Directorate General for Education, Audiovisuals and Culture
Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Digital Competence Framework for citizens
e-Competence Framework
European credit system for vocational education and training
European quality assurance in vocational education and training
Entrepreneurship Competence Framework
European Qualifications Framework
European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications
and Occupations
European Union
General Data Protection Regulation
Higher Vocational Education and Training
Industry 4.0
Information and Communication Technology
Internet of Things
Intellectual Property Rights
Fourth Industrial Revolution
Information Technology
Knowledge, skills, attitudes
Massive Online Open Course
Open Educational Resources
Project-based learning
Vocational Education and Training

Itsearviointiväline – ii

Johdanto
Fit for 4.0: training trainers and teachers for the 4.0 paradigm” on Euroopan komission
rahoittama Erasmus+ -ohjelmaan kuuluva hanke. Sen tavoitteena on tukea opettajia ja
kouluttajia siirtymään kohti uutta koulutusparadigmaa, joka on aiheutunut digitaalisesta
kehityksestä ja neljännestä teollisesta vallankumouksesta.
Teollisuus 4.0, digitaalinen vallankumous, älykkäät tuotantolaitokset ja globaali
verkostoituminen ovat avainsanoja, jotka kuvaavat työelämän nykyistä kehitys.
Ammatillisella koulutuksella on mahdollisuus olla tämän kehityksen eturintamassa, mutta
nykyisin vain muutamat koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää kehittyneempään
toimintaan tarvittavia laitteita. Tätäkin merkittävämpää on se, että opettajat ja kouluttajat
eivät ole tietoisia tähän kehitykseen liittyvistä ulottuvuuksista. Heillä ei ole myöskään
hallussaan tarvittavia käsitteitä, eivätkä he myöskään osaa käyttää menetelmiä, jotka tukevat
4.0 -paradigman edistymistä koulutuksessa. Monilla kouluttajilla huomio on edelleen
enemmän opettamisessa kuin oppimisessa; monet eivät vieläkään osaa käyttää
verkkovälineitä opetuksessa, opiskelussa tai arvioinnissa. Monet eivät edelleenkään tee
riittävästi yhteistyötä kollegojensa kanssa, koska eivät halua jakaa osaamistaan muiden
kanssa. Monet tarvitsevat selkeämpää käsitystä Teollisuus 4.0 -paradigman luonteesta ja sen
sisällöistä koko yhteiskuntaa koskevana kehityskulkuna.
Jotta ammatillinen koulutus pysyy muutoksessa mukana, sen on uudistettava toimintatapojaan ja
rakenteitaan. Opiskelun ja opetuksen tulee aiempaa enemmän perustua eri tahojen (opettajat,
opiskelijat, työpaikat, viranomaiset) väliseen yhteistyöhön. Fit for 4.0 -hanke tarttuu näihin
haasteisiin. Hankkeen puitteissa kuvataan sellainen ammatilliselta opettajalta vaadittava
osaaminen, joka vastaa 4.0 -paradigman vaatimaa osaamista. Hankkeessa myös testataan 4.0 paradigman mukaisia koulutusmoduuleja yhdessä työpaikkojen kanssa.
Fit for 4.0 -hanke toteutetaan kymmenen hankekumppanin tiiviinä, strategiseen kumppanuuteen
perustuvana yhteistyönä. Hankkeessa on edustettuna kahdeksan EU jäsenvaltiota: Italia, Itävalta,
Belgia, Tanska, Suomi, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Hankekumppaneilla on
erilaista kokemusta ja osaamista eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta.
Tässä dokumentissa kuvataan hankkeen toisena tuotoksena syntynyt itsearviointilomake. Sen
avulla opettajat ja kouluttajat voivat arvioida omia valmiuksiaan 4.0 -paradigman mukaisessa
toiminnassa. Hankkeen aiemmassa vaiheessa tuotettiin kuvaus opettajilta ja kouluttajilta
vaadittavasta osaamisesta 4.0 -paradigman edistämisessä. (ks. hankkeen www-sivutwww.fitfor40.eu).
Itsearviointilomake sisältää 24 kysymystä koskien opettajien ja kouluttajien didaktista, strategista ja
jatkuvan oppimisen osaamista. Lomake on vapaasti kaikkien saatavilla hankkeen verkkosivuilla.
Itsearvioinnin tavoitteena on tukea opettajia ja kouluttajia kehittämään työtään haastamalla heitä
arvioimaan nykyisiä taitojaan, asenteitaan ja toimintatapojaan. Itsearviointilomake toimii peilinä
jokaisen vastaajan omaan osaamiseen, eikä siinä ole niin muodoin oikeita tai vääriä vastauksia.
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1.

Fit for 4.0 -hanke

Hankkeen eteneminen
Hankkeessa on kolme päävaihetta.
Vaihe 1, perustuu olemassa oleviin tutkimuksiin ja hankekumppaneiden kokemuksiin niistä
tarpeista, jotka aiheutuvat Teollisuus 4.0 -paradigman mukaisen toiminnan etenemisestä kussakin
maassa. Tämän vaiheen tavoitteena on:




nostaa esille ja kuvata niitä osaamisia, joita opettajilta ja kouluttajilta vaaditaan erityisesti
mekaniikan, mekatroniikan ja autoteollisuuden aloilla. Hankkeen päähuomio on geneerisissä
taidoissa oletuksella, että opettajilla on riittävä ammattispesifiosaaminen. TVT-osaamista
pidetään keskeisenä 4.0 -paradigman edistämisen taustalla olevana osaamisena.
tuottaa sellainen verkkotyökalu, jonka avulla osallistujat voivat arvioida omia valmiuksiaan
4.0 -paradigman mukaisen koulutuksen toteuttajina.

Vaiheessa 2 suunnitellaan kouluttajakoulutusohjelma ja testataan sitä. Se koostuu
osaamisperustaisista koulutusosioista (Training Units), joiden toteuttamisessa käytetään TVTvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulutusohjelma, ja erityisesti sen osaamistavoitteet,
suunnitellaan yhteistyössä paikallisten työpaikkojen kanssa. Koulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi:
 teollisuus 4.0 -paradigma: kansainvälisessä toimintaympäristöön liittyvä tavaroiden ja
palvelujen arvonluontiketjun taustalla oleva skenaario;
 teollisuus 4.0 -paradigman mahdollistavat teknologiat: muutokset, seuraukset, didaktiikka;
 teollisuus 4.0 -paradigmaan liittyvien opiskelumahdollisuuksien suunnittelu;
 teollisuus 4.0 -paradigma monialaisena ilmiönä: kuinka aiheen käsittely sisällytetään
kaikkiin oppiaineisiin; kuinka opettajien yhteistyötä voidaan tukea;
 koulutusten yhteissuunnittelu työpaikkojen kanssa; kuinka edistetään opettajien ja
työpaikkojen välistä yhteistyötä;
 kouluttajien ja työpaikkojen yhteistoiminta oppimisen ja osaamisen arvioinneissa , ml.
informaali ja non-formaali oppiminen;
 kuinka mahdollistetaan itsensä ajan tasalla pitäminen 4.0 -paradigman kehittymiseen
liittyvissä asioissa.
Vaiheen 3 tavoitteena on varmistaa hankkeen tulosten levittäminen osallistujamaihin. Eri maissa
pilotointiryhmiin kuuluvat kouluttajat hyödyntävät hankkeen tuloksia omassa työssään ja
arvioivatniiden käyttökelpoisuutta kokemuksiinsa perustuen. Kouluttajat ja koulutettavat
kilvoittelevat parhaiden ratkaisujen löytämisessä. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan eri
asianosaisten kesken.
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Tavoitteet
Vaiheen 3 tavoitteena on varmistaa hankkeen tulosten levittäminen osallistujamaihin. Eri maissa
pilotointiryhmiin kuuluvat kouluttajat hyödyntävät hankkeen tuloksia omassa työssään ja arvioivat
niiden käyttökelpoisuutta kokemuksiinsa perustuen. Kouluttajat ja koulutettavat kilvoittelevat
parhaiden ratkaisujen löytämisessä. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan eri asianosaisten kesken.
Hankkeen tavoitteina:
-

-

-

-

kuvataan ne ammatillisen korkea-asteen opettajilta ja kouluttajilta vaadittavat didaktiset ja
geneeriset vähimmäisosaamiset, jotka osat tarpeen 4.0 -paradigman mukaisen koulutuksen
toteuttamisessa
kehitetään sellainen itsearvioitiväline, joka mahdollistaa opettajille ja kouluttajille oman
osaamisen arvioinnin 4.0 -paradigmaan ja digitaaliseen osaamiseen liittyvissä asioissa;
kehitetään ja testataan yhdessä työelämän edustajien kanssa kouluttajien työkalupakkia ja
MOOCin (Massive Online Open Course) muodossa toteutettavaa kouluttajakoulutusta, joka
sisältää esimerkkejä koulutusmateriaaleista ja -menetelmistä, arviointimenettelyistä sekä
uusista opetus- ja opiskeluvälineistä;
hyödynnetään em. MOOCia pilottikouluttajaryhmien koulutuksessa; nämä ryhmät pilotoivat
4.0 -paradigman mukaista toimintaa koulutusten suunnittelussa yhdessä työpaikkojen
kanssa;
avataan ko. tuotteet kaikkien käytettäväksi myös hankekumppaniverkoston ulkopuolisille
käyttäjille pilotointiryhmien oppimisalustaa hyödyntäen;
tunnistetaan sellaiset opettajien ja kouluttajien tulevaisuuden osaamista koskevat asiat,
joista tehdään kehittämisehdotuksia paikallisille, kansallisille ja EU:n päätöksentekijöille.

Hanke kohdentuu mekaniikan, mekatroniikan aloille ja autoteollisuuteen. Niissä digitaalinen
vallankumous on jo alkanut, ja digitaalisten taitojen hyvä hallinta on välttämätöntä.
Kouluttajakoulutusohjelman keskeisenä tavoitteena on saada 4.0 -paradigman mukainen uusin
menetelmin toteutettu opetus osaksi opettajien ja kouluttajien jokapäiväistä työtä. Sen vuoksi
koulutus sisältää sellaisia asioita, kuten 4.0 -paradigman vaikutukset opetukseen, opiskeluun ja
työhön, monialaisen opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä kollegojen ja työpaikkojen
kanssa, työelämän käytänteitä noudattelevien koulutusmenetelmien kehittäminen ja osaamisen
arviointi jne.
Kouluttajakoulutusohjelma on luonteeltaan käytännöllinen ja sen toteuttamisessa käytetään
digitaalista teknologiaa. Monikansalliset kouluttaja- ja työelämäasiantuntijatiimit hyödyntävät
toiminnassaan verkossa olevia yhteistoiminnallisia työskentelyalustoja. Koulutukseen osallistuvat
kouluttajat vierailevat työpaikoilla, keskustelevat kollegojen ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä
hyödyntävät erilaisia uusia opetuksen suunnittelutekniikoita.
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Toiminnan keskeisinä tuloksina
-

osaavien ammatillisten opettajien ja kouluttajien määrä kasvaa;
oppimistulokset paranevat, mistä seurauksena on opiskelijoiden työllistyminen ja
ammatillisen koulutuksen vetovoima myös paranevat;
yhteistyö koulutuksen järjestäjien, opettajien ja työpaikkojen välillä lisääntyy ja vakiintuu;
hankkeen tuloksina syntyneiden suunnittelu- yms. välineiden saatavuus, ja niiden
siirtomahdollisuus alojen ja eri Euroopan maiden välillä mahdollistuu.

Hankkeen eri osatekijät on esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1 – Fit for 4.0 -hankkeen osatekijät
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2. Itsearviointiväline
2.1. Menetelmä
Tavoitteet
Tekniikan alan opettajille Teollisuus 4.0 on yhteydessä teknologiseen osaamiseen. Muiden
opettajien kohdalla asia koskee pääasiassa geneerisiä osaamisia. 4.0 -lähestymistapa on kuitenkin
monialainen kaikilla koulutustasoilla ammatillisesta koulutuksesta tieteellisiin jatkotutkintoihin
saakka. Pelkkien teknologiaan liittyvien sisältöjen hallinta ei 4.0 -paradigman ympäristössä ole
kuitenkaan ole riittävä: esim. informaation luku- ja analysointitaito, matemaattinen osaaminen ja
vuorovaikutustaidot ovat myös tärkeitä.
Toimiminen kouluttajana 4.0 -ympäristössä edellyttää:
-

osaamista verkkoympäristössä tapahtuvaan yhteistyöhön koulutuksen suunnittelun eri
vaiheissa ja tietoteknisten resurssien hyödyntämisosaamista;
induktiivisten opiskelumenetelmien käyttämistä deduktiivisten sijaan;
sellaisten koulutusten tai moduulien kehittämistä, jotka siirtävät osavastuun koulutusten
toteuttamisesta työpaikoille;
muuallakin kuin koulussa tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arviointiosaamista.

Tämän itsearviointivälineen tarkoituksena on mahdollistaa opettajien itsearviointi suhteessa 4.0 ympäristön vaatimaan osaamiseen. Itsearviointiväline on sähköinen itsearviointilomake, jonka
avulla vastaajat voivat arvioida:
-

tietojaan 4.0 -paradigman taustoista
tietojaan muutosten teknologisesta ulottuvuudesta
ymmärrystään sen vaikutuksista organisaatioihin ja työympäristöön
osaamistaan Teollisuus 4.0 -ympäristöön soveltuvan koulutuksen suunnittelussa,
toimeenpanossa ja arvioinnissa;
muutoskyvykkyyttään;
kykyään toimia monialaisessa ympäristössä.

Itsearviointilomake perustuu kahdeksaan osaamiseen, jotka ovat esillä kuviossa 2.
Opettajat ja kouluttajat työskentelevät verkkoympäristössä kehittäen omaa didaktista ja
ammatillista osaamistaan. Sen vuoksi opettajalta/kouluttajalta vaadittava osaaminen on jäsennetty
kolmeksi osaamisalueeksi: didaktiikan osaamisalueeksi, jatkuvan oppimisen osaamisalueeksi ja
strategian osaamisalueeksi. Osaamisalueissa ei kuvata osaamisen tasoja, vaan niissä määritellään
eri alueiden osaamisen sisällöt. Osaamisalueet ovat osin päällekkäisiä ja niitä on aina erikseen
sovellettava erilaisiin toimintaympäristöihin sopiviksi. Jokaista osaamista kartoitetaan usealla
kysymyksellä.
6 – Itsearviointiväline

Itsearviointilomakkeen perusteella ei tehdä arviointipäätöksiä. Sen tarkoituksena on toimia
reflektiovälineenä, jonka avulla osallistujat voivat arvioida omia asenteitaan, tietojaan ja
toimintaansa suhteessa Teollisuus 4.0 -paradigman vaatimuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin,
kuten esim. tiimityöhön, moniammatillisessa ympäristössä toimimiseen, digitaalisten välineiden
käyttöön opetuksessa, muutosvalmiuteen, oman osaamisen jakamiseen jne.

Teknologinen/digitaalinen toimintaympäristö

title
D.1.- 4.0. -paradigman mukaisen opiskeluprosessin suunnittelu

dsaamisalue

didaktinen

D.2.- 4.0. -paradigman mukaisen opiskeluprosessin toteuttaminen
D 3.- 4.0 -paradigman mukaisen opiskeluprosessin arviointi
D 4. - Oppimisympäristöissä toimiminen 4.0 p:n mukaisella tavalla

jatkuva
oppiminen
strateginen

P 1. - Tietojen ja taitojen ajantasaisuus
P 2. - Informaation ja tiedon hallinta
S 1. - Prosessien kehittäminen
S 2. - Innovatiivisuus

Kuvio 2 – Kahdeksan arvioitavaa osaamista

Itsearviointilomakkeen tarkoituksena on toimia reflektiovälineenä, jonka avulla osallistujat voivat
arvioida omia asenteitaan, tietojaan ja toimintaansa suhteessa Teollisuus 4.0 -paradigman
vaatimuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten esim. tiimityöhön, moniammatillisessa
ympäristössä toimimiseen, digitaalisten välineiden käyttöön opetuksessa, muutosvalmiuteen, oman
osaamisen jakamiseen jne.
Avainsana on itsearviointi. Kyseessä ei siis ole koe tai tentti. Sen sijaan osallistujat reflektoivat omaa
osaamistaan. Vastaamalla kysymyksiin osallistujilla on mahdollisuus arvioida omia käytäntöjään ja
pohtia, miten he voisivat edistää omaa osaamistaan opiskelijoidensa hyväksi. Tämä ei siis ole
osaamiseen kontrollointiin tähtäävä arviointitilanne, vaan pikemminkin diagnostinen arviointi.
Hankkeen näkökulmasta itsearviointiväline palvelee kahta asiaa:
a. se toimii MOOCiin osallistuvien opettajien ja kouluttajien alkutestinä, ja
b. se toimii palautevälineenä MOOCin kehittämisprosessissa.
Osallistuja vastaa samoihin kysymyksiin ennen ja jälkeen koulutuksen. Vastausten
vertailunperusteella osallistuja voi päätellä omaa kehittymistään koulutukseen liittyvissä asioissa.

Itsearviointiväline – 7

Itsearviointilomakkeen kysymyksistä
Itsearviointilomakkeen oletetaan kiinnostavan opettajia ja kouluttajia ja motivoivan heitä
osallistumaan
MOOC-kurssille.
Tämän
vuoksi
hankekumppanit
päättivät
pitää
itsearviointitehtävistön helposti lähestyttävänä ja riittävän lyhyenä. Päädyttiin 24:een kysymykseen,
jossa jokaista osaamisaluetta (ks. kuvio 2) kohden on laadittu kolme kysymystä. Kysymyksiin
vastaamiseen kuluu noin 15-20 minuuttia.
Lomake muodostuu monivalintakysymyksistä. Henkilökohtaisuuden edistämiseksi kysymykset on
yleensä kirjoitettu yksikön ensimmäisen persoonapronominin muodossa. Useat kysymykset on
kirjoitettu epätäydellisten lauseiden muodossa. Vastaajat valitsevat eri vaihtoehtojen joukosta
sopivimman täydennyksen ko. lauseelle. Kysymykset voivat olla myös väittämien muodossa, jolloin
vastaajien tehtävänä on olla joko samaa mieltä tai eri mieltä väittämän kanssa. Kysymyksiin on neljä
tai viisi vastausvaihtoehtoa. Vastausvaihtoehdoista ei käy ilmi, mikä on "oikea" tai "paras"
vaihtoehto. Joissakin tapauksissa vastausvaihtoehdot on kirjoitettu muotoon, joissa vastaaja
valitsee sen vaihtoehdon, joka edustaa hänen sitoutumistaan kysyttyyn asiaan pienimmästä
suurimpaan -asteikolla. Lisäksi monissa kysymyksissä vastaajien on sijoitettava itsensä tietylle
jatkumolle, esim.
- ohjaako toimintaani omat päätökseni vai ulkoiset tekijät?
- toiminko mieluummin yksin kuin tiimissä?
- teenkö asioita mieluummin perinteisellä tavalla kuin luon uusia tapoja toimia?
- pidänkö asioita mieluummin itselläni kuin jaan niitä muiden kanssa?
- selviänkö asioista yksin vai tarvitsenko apua tai koulutusta?
Joidenkin kysymysten vastausvaihtoehdot on kirjoitettu myös asteikolle "kykenen itse toimimaan
jollakin tavalla" - "kykenen tukemaan muita toimimaan jollakin tavalla".

Palautteesta
Itsearvioinnista ei seuraa numeroa tai muutakaan arvosanaa, eikä sitä myöskään hyväksytä tai hylätä.
Vastaajien harkittavaksi jää, kuinka tyytyväisiä he ovat vastauksiinsa Itsearvioinnin tuloksia käytetään
kuitenkin siihen, että osallistujat voivat valita sellaisen osion koulutusta varten laadittavasta MOOCista,
joka parhaiten voi edistää heidän osaamistaan (ks. kappale 3: Seuraavat vaiheet).

Itsearviointilomakkeen saatavuudesta
Itsearviointilomake on kaikkien käytössä korvauksetta. Tällä hetkellä se on englanninkielisen sähköisen
lomakkeen muodossa tämän hankkeen verkko sivuilla: www.fitfor4-0.eu. Kuten kappaleessa 3 kuvataan,
itsearviointilomake liitetään jatkossa MOOCien yhteyteen. Tällöin se on saatavissa kaikkien
hankekumppaneiden kielellä: italiaksi, tanskaksi, hollanniksi, suomeksi, saksaksi, portugaliksi ja ruotsiksi.
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2.2. Itsearviointilomake
Osaaminen D.1
Osaaminen D.1 4.0. -paradigman mukaisen opiskeluprosessin suunnittelu
n.

Kysymykset

D1.1

Tunnen Teollisuus 4.0 -papradigman sisällön, sen
mahdollistavat teknologiset ratkaisut ja sen vaikutukset
työelämään kehittymiseen

D1.2

Suunnitellessani opetustani otan huomioon opiskelijoideni
tarpeet ja kuuntelen kollegoitani sekä työelämän edustajia
jne.

D1.3

Kun suunnittelen jotain opetustani ensimmäistä kertaa,
lähden…
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Vastausvaihtoehdot

❑ En tunne
❑ En tunne, mutta haluaisin tietää niistä enemmän
❑ Yleisellä tasolla, kyllä
❑ Kyllä, erityisesti joiltakin osin
❑ Kyllä, osaan kertoa siitä muillekin
❑ En toimi noin
❑ Luotan mieluiten omaan kokemukseeni
❑ Kyllä, hahmotellessani opetukseni yleiskuvaa
❑ Kyllä, säännöllisesti
❑ …sisällöistä, sen jälkeen suunnittelen menetelmät, ajoituksen ja
arviointimenettelyt
❑ …menetelmistä, sen jälkeen suunnittelen sisällöt,
osaamistavoitteet ja arviointimenettelyt
❑ …osaamistavoitteiden määrittämisestä, sen jälkeen suunnittelen
sisällöt, menetelmät ja arviointimenettelyt
❑ …osaamistavoitteiden määrittämisestä, sen jälkeen suunnittelen
arviointimenettelyt, menetelmät ja sisällöt

Osaaminen D.2 4.0. -paradigman mukaisen opiskeluprosessin toteuttaminen
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

D2.1

Minulla on valmius kytkeä työelämän ilmiöitä opetukseeni

❑ Minun ei yleensä tarvitse tehdä tätä
❑ Minun täytyy suunnitella tämä tarkasti
❑ Haluaisin olla enemmän tekemisissä työelämän kanssa
❑ Kyllä, annan opiskelijoilleni esimerkkejä työelämästä ja siihen
liittyviä oppimistehtäviä
❑ Kyllä, opetukseni perustuu työpaikoilla tapahtuvaan
toimintaan ja niiden ongelmatilanteisiin

D2.2

Käytän aktivoivia opetusmenetelmiä, kuten
ongelmaperustaista oppimista, projektiopiskelua,
kokemuksellista oppimista jne.

❑ En, koska meillä ei ole välineitä niitä varten
❑ En, tarvitsen niihin koulutusta
❑ Kyllä, mutta tarvitsen apua niiden käytössä
❑ Kyllä, osaan käyttää niitä itsenäisesti
❑ Kyllä, ja osaan auttaa muitakin niiden käytössä

D2.3

Käytän opetuksessani säännöllisesti digitaalisia välineitä
(esim. videokokouksia ja yhteistyövälineitä, etäopetus- ja
palautevälineitä jne.)

❑ En, koska ne eivät ole tarkoituksenmukaisia minun opetustyössäni
❑ En, tarvitsen niihin koulutusta
❑ Kyllä, mutta tarvitsen apua niiden käytössä
❑ Kyllä, osaan käyttää niitä itsenäisesti
❑ Kyllä, ja osaan auttaa muitakin niiden käytössä
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Osaaminen D.3 4.0 -paradigman mukaisen opiskeluprosessin arviointi
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

D3.1

Millä tavalla ilmoitat opiskelijoillesi kurssiesi
osaamistavoitteet ja arviointimenettelyt?

❑ En ilmoita niitä heille
❑ En halua tehdä niistä avoimia, koska haluan, että opiskelijat
joutuvat ennakoimattomaan tilanteeseen
❑ Pisteytän jokaisen tenttikysymyksen
❑ Ilmoitan ne heille osana kurssikuvausta
❑ Ilmoitan ne heille kurssin alussa ja keskustelen niistä heidän
kanssaan

D3.2

Osallistuuko arvioinnin toteuttamiseen kurssillasi kukaan
muu kuin sinä?

❑ Ei kukaan
❑ Joku kollegani
❑ Työelämän edustaja
❑ Opiskelijat toistensa vertaisarvioijina

D3.3

Arvoitko arviointimenettelyjesi
tarkoituksenmukaisuutta suhteessa tavoiteltavan
osaamisen saavuttamiseen?

❑ En ole pitänyt tätä tarpeellisena
❑ En ole aiemmin ajatellut asiaa
❑ Kyllä, aina vuosittain, kun arvioin kurssin onnistumista
❑ Kyllä, säännöllisesti
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Osaaminen D.4 Oppimisympäristöissä toimiminen 4.0 paradigman mukaisella tavalla
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

D4.1

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimintaasi?

❑ Laadin mielelläni itse suunnitelmia asioiden ratkaisemiseksi
❑ Laadin mielelläni suunnitelmia ja keskustelen niistä muiden kanssa
❑ En esitä mielelläni omia ratkaisujani, vaan teen ne mielelläni
yhdessä muiden kanssa
❑ Toteutan mielelläni muiden tekemiä suunnitelmia

D4.2

Määrittäessäni jonkin kurssin osaamistavoitteita...

❑ keskeisenä lähtökohtana ovat mielestäni valtakunnalliset
opetussuunnitelman tai tutkintojen perusteet
❑ opettajien tehtävänä on niiden laatiminen ja niiden soveltaminen
yhdessä työelämän edustajien kanssa
❑ työpaikkojen tulisi ilmaista tarpeensa ja opettajien tulisi laatia
tavoitteet niihin perustuen
❑ niistä tulisi sopia kaikkien asianosaisten yhteistyön tuloksena

D4.3

Toimiessani monista asianosaisista koostuvassa
ympäristössä tai monialaisessa tiimissä...

❑ kuuntelen paljon muita osallistujia
❑ opin muilta osallistujilta paljon
❑ uskon, että voimme tukea toisiamme kehittymisessämme
❑ uskon, että saavutamme yhteiset tavoitteemme nopeammin
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Osaaminen P.1 Tietojen ja taitojen ajantasaisuus
n.

Kysymykset

P1.1

Teetkö osaamisesi kehittämistä ja ylläpitämistä varten
tavoitteellisia suunnitelmia?

P1.2

Arvioitko omaa valmistelutyötäsi?

P1.3

Oletko perillä Teollisuus 4.0.-paradigman
tämänhetkisestä tilanteesta?
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Vastausvaihtoehdot

❑ En
❑ Kyllä aina silloin tällöin
❑ Kyllä, säännöllisesti
❑ Kyllä, teen sitä vuosittain esihenkilöni kanssa
❑ Kyllä, en kuitenkaan aina seuraa sen toteutumista
❑ Kyllä, seuraan sen toteutumista säännöllisesti
❑ Minun ei tarvitse tehdä sitä
❑ En mitenkään erityisesti, se kuuluu osaksi päivittäistä työtäni:
opiskelijani, kollegani ja esihenkilöni antavat minulle palautetta
päivittäin
❑ Kyllä, ajattelen aina silloin tällöin saavutuksiani ja tulevaisuuden
tavoitteitani
❑ Kyllä, asetan itselleni säännöllisesti tavoitteita ja arvioin etenemistäni
❑ En, mutta tiedän kyllä, mistä löydän asiasta tietoa
❑ En, mutta tiedän asiasta pääpiirteissään
❑ Kyllä, tiedän mistä löydän asiasta tietoa, ja päivitän tietämystäni
säännöllisesti
❑ Kyllä, ja osaan mielestäni opastaa muitakin heidän tietämyksensä
ylläpitämisessä

Osaaaminen P.2 Informaation ja tiedon hallinta
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

P2.1

Tiedon luotettavuus on avainasemassa opiskelussa ja
työtehtävissä. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa
toimintaasi?

❑ Luotan omaan harkintakykyyni arvioidessani tiedon luotettavuutta
❑ Olen valinnut käyttööni muutamia luotettavia tiedonlähteitä ja
luotan niissä olevaan tietoon
❑ Tarkistan säännöllisesti käyttämäni tiedon oikeellisuuden virallisista
lähteistä
❑ Teen säännöllisesti käyttämiäni tietoja koskevaa faktojen
tarkistamista

P2.2

Opettajat etsivät usein houkuttelevia oppimateriaaleja.
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa toimintaasi?

P2.3

Teollisuus 4.0 -paradigma edellyttää kriittisen ajattelun
taitoja. Miten edistät niitä omissa opiskelijoissasi?

❑ Laatimani oppimateriaalit ovat oman osaamiseni tulosta ja ne ovat
osoitus osaamisestani; siksi en yleensä jaa niitä muiden käyttöön
❑ Pidän hyvänä sitä, että kehittämäni oppimateriaalit ovat vain minun
ja opiskelijoideni käytössä
❑ Minusta on hauska kehittää avoimia, kaikkien saatavilla olevia
oppimateriaaleja (esim. oppimisalustoilla, sosiaalisessa mediassa, jne)
❑ Minusta on mukava jakaa laatimiani oppimateriaaleja kollegoilleni,
jotta ne edelleen kehittyisivät
❑ En mitenkään
❑ Suunnittelen oppimistuokioita erityisesti kriittisen ajattelun
kehittämistä varten
❑ Annan opiskelijoille tehtäviä, jotka kehittävät kriittistä ajattelukykyä
❑ Sisällytän kursseihini erilaisia tilanteita erityisesti kriittisen
ajattelukyvyn kehittämistä varten
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Osaaminen S.1 Prosessien kehittäminen
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

S1.1

Käytätkö työssäsi erilaisia 4.0. -paradigmaan soveltuvia
prosessinhallintamenetelmiä (esim. Agile, XPM, Scrum,
Lean jne.)

❑ En tunne niitä
❑ Tunnen ne, mutta en käytä niitä omassa työssäni
❑ Käytän niitä omassa työssäni, mutta tarvitsen apua niiden käytössä
❑ Tunnen ne ja käytän niitä omassa työssäni
❑ Tunnen ne ja käytän niitä omassa työssäni, osaan auttaa myös muita

S1.2

Prosessien kehittäminen vaatii jatkuvaa arviointia. Mikä
vaihtoehdoista vastaa parhaiten sinun työtäsi.

❑ Arvioin työtäni, kun työnantajani sitä minulta vaatii
❑ Arvioin työtäni, kun työssäni tapahtuu jotain odottamatonta
❑ Arvioin työtäni säännöllisesti
❑ Arvioin työtäni säännöllisesti ja myös aina silloin, kun se jostain
syystä on tarpeellista

S1.3

Toiminnan arvioinnin tulisi johtaa sen kehittämiseen.
Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten toimintaasi
arviointi tulosten tiedottamisessa.

❑ En yleensä raportoi arvioinnin tuloksia kenellekään
❑ Raportoin arviointien tuloksista muillekin silloin tällöin
❑ Raportoin säännöllisesti arviointien tuloksista muillekin
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Osaaminen S.2 Innovatiivisuus
n.

Kysymykset

Vastausvaihtoehdot

S2.1

Kehittääkseni opetustyötäni käytän usein aikaa uusien
ideoiden ja trendien tutkimiseen

❑ Olen eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän samaa mieltä, kuin eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen samaa mieltä väittämän kanssa

S2.2

Aina kun mahdollista, otan opetustyössäni käyttöön
uusia menetelmiä ja välineitä

❑ Olen eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän samaa mieltä, kuin eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen samaa mieltä väittämän kanssa

S2.3

Rohkaisen opiskelijoitani ennakkoluulottomaan
ajatteluun käyttämällä aktivoivia opetusmenetelmiä

❑ Olen eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä väittämän kanssa
❑ Olen enemmän samaa mieltä, kuin eri mieltä väittämän kanssa
❑ Olen samaa mieltä väittämän kanssa
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3. Seuraavat vaiheet
Kuten kappaleessa 1 todettiin, hankekumppanit kääntävät itsearviointilomakkeen kukin omalle
kielelleen. Kun kouluttajakoulutus MOOC on valmis, jokainen hankekumppani kokoaa 2-3:n
kouluttajan testiryhmän, jonka jäsenet tekevät itsearvioinnin. Sen tulosten perusteella he kehittävät
omaa osaamistaan jollekin osa-alueelle laaditun MOOCin avulla. Lopuksi suoritettuaan MOOCkoulutuksen, sama ryhmä tekee itsearvioinnin toiseen kertaan. Hankekumppanit seuraavat tätä
prosessia ja jakavat siihen liittyvä havaintojaan, kokemuksiaan ja tietojaan verkossa tai sovitulla
oppimisalustalla erikseen järjestettävällä tavalla.
Hankekumppanit keskustelevat myös mahdollisuudesta kehittää itsearviointilomaketta uusien
kysymysten avulla. Lopputuloksena voi olla esimerkiksi sellainen lomake, jossa jokaista
osaamisaluetta kohden on 8-10 kysymystä. Uudet kysymykset voivat olla esim. nykyisiä kysymyksiä
yksityiskohtaisempia tai sisällöllisesti vaativampia, jolloin itsearviointi voisi antaa paremman kuvan
arvioitavasta osaamisesta.
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