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Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue

Jakelussa mainituille

UUDISTUVA PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyössä Opetushallituksen kanssa
järjestämään tilaisuuteen

keskiviikkona 26.2.2020 klo 9:30–16:00
Monikäyttötila 1075, 1.kerros
Hakaniemenranta 6, Hakaniemi
Helsinki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät arvioinnin linjaukset tarkentuvat.
Uusien linjausten mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden 2020
alusta lähtien. Mitä on täsmennetty ja mistä syystä? Koulutustilaisuuden tavoitteena on
esitellä oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keskeisiä linjauksia sekä antaa tukea
paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja arvioinnin kehittämiseen. Päivä tarjoaa mahdollisuu-
den ajatusten vaihtoon kollegoiden kanssa. Opetushallitus järjestää tilaisuuden yhteistyössä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Tilaisuus on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle, koulujen johtajille sekä perusopetuksen
hallinnosta vastaaville.

Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä pidettävät koulutukset striimataan ja tallennetaan.
Striimaukseen voit ilmoittautua ao. päivinä valitsemalla www.avi.fi  ja
Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset sekä ko. aluehallintoviraston alue.

Aika ja paikka

striimaus, tallennus 19.2.2019 kello 9.30 - 16.00, Rovaniemi

striimaus, tallennus 10.3.2019 kello 9.30 - 16.00, Jyväskylä

striimaus, tallennus 18.3.2020 kello 9.30 - 16.00, Oulu

http://www.avi.fi/
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Osallistujat otetaan tilaisuuteen ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää    kou-
luttajille etukäteen kysymyksiä.

Linkki lisämateriaaliin Opetushallituksen verkkopalvelussa www.oph.fi.

Pyydämme sitovat ilmoittautumiset Internetissä osoitteessa www.avi.fi/etela kohdasta
Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset.

JAKELU Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen järjestäjät

http://www.oph.fi/
http://www.avi.fi/etela
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Lisätiedot

Mahdollinen ilmoittautumisen peruuntuminen pyydetään ilmoittamaan
osoitteeseen: virve.smarzoch@avi.fi

Koulutus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu- ja vastaavista
kustannuksista. Aluehallintovirasto ja Opetushallitus tarjoavat aamu- ja iltapäiväkahvin.

Koulutuspaikka

Monikäyttötila 1075, 1.kerros
Hakaniemenranta 6, Hakaniemi
Helsinki

Yhteyshenkilöt

Suunnittelija Ann-Christin Mitts, ann-christin.mitts@avi.fi

Ylitarkastaja Virve Smarzoch, virve.smarzoch@avi.fi

Ajankohtaista koulutustarjontaa
______________________________________________________________________________

Tilaisuuksien kutsut ja ohjelmat löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston Internet-sivuilta
osoitteesta www.avi.fi/etela  kohdasta Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset.

mailto:ann-christin.mitts@avi.fi
mailto:virve.smarzoch@avi.fi
http://www.avi.fi/etela
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UUDISTUVA PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI

keskiviikkona 26.2.2020 klo 9:30-16:00

Monitoimitila 1075, 1.kerros
Hakaniemenranta 6, Hakaniemi
Helsinki

9:30 Aamukahvi

10:00 Avaus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Opetushallitus

10:15 Keskeiset arviointikäsitteet
Keskeiset täsmennykset normiin

 Erityisiä arviointikysymyksiä
 Keskustelua

12:00-13:00 LOUNAS (omakustanteinen)

13:00 Taito- ja taideaineiden ja valinnaisten aineiden arviointi
Päättöarvioinnin linjaukset ja valmisteilla olevat kriteerit
Todistusmallit
Keskustelua

14:00 Paikallisesti päätettävät asiat

Työskennellään ryhmissä pohtien paikallisen opetussuunnitelman
täsmentämiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä Opetushallituksen
asiantuntijoiden kanssa.

Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa

15:30 Yhteinen koonti ja Opetushallituksen tuki paikalliselle työlle,
tietoa jatkosta

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Tarkennukset ohjelmaan mahdollisia!
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