OPPIMISEN ITSEARVIOINTILOMAKE OPINTOJAKSOLLE

Lomakkeen tavoitteena on ohjata opiskelijoita harjaantumaan oppimisensa ja osaamisensa itsearviointitaidoissa.
Lomake on laadittu Vauhtia väylälle -hankkeessa vuonna 2016. Hanketta on toteutettu vuosina 2015-2016 ESRosarahoituksella. Lomakkeen ovat laatineet yliopettaja Irja Leppisaari ja projektipäällikkö Tuula Hohenthal.
LÄHTÖTASON ARVIOINTI

1. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä.
Täysin Jokseenkin
eri mieltä eri mieltä

En samaa
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Jokseenkin
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samaa
samaa mieltä
mieltä
mieltä

Tunnen opintojakson osaamistavoitteet.
Minulla on jo osaamista, joka on tämän
opintojakson osaamistavoitteena.
Osaan kuvata tämänhetkistä osaamistani
suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.
Tunnistan, mitä minun on vielä opittava
saavuttaakseni kuvatut opintojakson
osaamistavoitteet.
Osaan suunnitella oppimistani ja hyödyntää
oppimistapoja, joilla voin parhaiten saavuttaa
opintojakson osaamistavoitteet.

ITSEARVIOINTI OPINTOJAKSON KULUESSA JA LOPUSSA

2. Tarkastele oppimistasi opintojaksolla seuraavien väittämien pohjalta.
Täysin Jokseenkin
eri mieltä eri mieltä
Olen saavuttanut opintojakson
osaamistavoitteet (eritellään

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin
samaa
mieltä

opintojaksokuvauksessa ilmaistut tavoitteet)
Osaamistavoite 1
Osaamistavoite 2
jne.
Olen oppinut itselleni ja/tai työelämän
kannalta merkityksellisiä asioita.
Oppimateriaali on tukenut minua opintojakson
osaamistavoitteiden saavuttamisessa.
Oppimistehtävät ovat tukeneet minua
opintojakson osaamistavoitteiden
saavuttamisessa.
Opintojakson työtavat ovat tukeneet minua
osaamistavoitteiden saavuttamisessa.
Opintojakson arviointitavat ja -menetelmät
ovat tukeneet minua osaamistavoitteiden
saavuttamisessa.
Tunnistan, mitä opintojakson
osaamistavoitteita olen saavuttanut ja mitä en
ole saavuttanut.

3. Tarkastele omaa toimintaasi opintojaksolla seuraavien väittämien pohjalta.
Täysin
eri
mieltä
Otan vastuuta omasta työskentelystäni ja
oppimisestani.
Toimin aktiivisesti ja pitkäjänteisesti
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaan työskennellä itsenäisesti.
Osaan työskennellä rakentavasti ryhmässä.
Osaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
tarkoituksenmukaisesti oppimiseeni (yksin ja
yhdessä oppimiseen) opintojaksolla.
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21. VUOSISADAN TAIDOT

4. Tarkastele, miten osaamisesi on kehittynyt opintojakson kuluessa seuraavien 21. vuosisadan taitojen
osalta.
ei
melko
lainkaan vähän
Osaan ajatella ja työskennellä luovasti.
Osaan kehittää innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja yhdessä
toisten kanssa.
Osaan ajatella kriittisesti ja tarkastella asioita eri
näkökulmista.
Osaan ratkaista ongelmia ja tehdä perusteltuja päätöksiä.
Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa.
Osaan tuottaa tietoa ja jakaa osaamistani.
Osaan ilmaista ajatuksiani ja viestiä tehokkaasti toisten
kanssa.
Osaan toimia joustavasti, empaattisesti ja eettisesti
kestävällä tavalla erilaisten ihmisten kanssa.
Otan vastuuta ryhmän toiminnasta ja yhteisestä tiedon
rakentamisesta.
Osaan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti
työskentelyssä, vuorovaikutuksessa ja oppimisessa.
Tunnistan oppimiseni vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
Osaan arvioida osaamistani ja kehittää oppimistapojani.
Ammatillinen asiantuntijuuteni on vahvistunut.

Vauhtia väylälle -hanketta on toteutettu EU:n tuella.
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