
 

      

Tervetuloa mukaan OSKUn polulle!  

OSKU henkilöstön koulutushanke 

Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa  

Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022 ja Opetushallitus (OPH) rahoittaa tämän kokonaisuuden. Mukana ovat 

Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgådens Kombi - 

Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan 

kansalaisopisto. 

Koulutusta OSKU-hanke tarjoaa opettajille, opistojen henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. 

Kokonaisuus sisältää asiaa osaamisperusteista, arvioinnista ja kurssikuvausten sanoittamisesta sekä 

uudistuksen merkityksestä vapaassa sivistystyössä. Saat opintopisteitä uuden oppimisesta halutessasi. 

Oppimisalustana ja materiaalipankkina on Peda.net, jonka käyttöön on ohjevideo. Teams-ohjelma on 

käytössä webinaareissa. Koulutukset alkavat lokakuulla 2021 ja kestävät vuoteen 2022. Koulutus tuotetaan 

yhteistyössä Turun yliopiston Brahea keskuksen, Åbo Akademi Vaasa yksikön, Haaga-Helia amkn 

ammatillisen opettajakoulutusyksikön sekä Globedun kanssa. 

Ensimmäinen koulutusosa kertoo miten, opisto-osaamista voidaan kirkastaa. Toteutusaika tällä jaksolla on 

lokakuusta 2021 tammikuuhun 2022. Johdatus osaamisperusteisuuteen 1 op (OSKU 1) sisältää kolme 

webinaaripäivää 8.10.(10-13), 5.11(13.-15.30), 19.11.(10-13) sekä itseopiskelumateriaaleja. Webinaarit 

tallennetaan ja niitä voi katsoa myöhemmin. Verkkotyöskentely sallii ajasta ja paikasta riippumattoman 

opiskelun. Tämä avausosa antaa taustatietoa ja näkökulmia; elinikäisenoppimiseen, osaamisperusteisuu-

teen ja arviointiin vapaassa sivistystyössä, Vapaan sivistystyön kehittämiseen. Tässä Johdatus 

osaamisperusteisuuteen osan Hellewi- ilmoittautumislinkki: 

https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&p=1&t=7482 

Tekemisen riemua voit kokea OSKUN osassa 2. Osaamistavoitteet ja arviointiosaaminen 2 op toteutetaan 

tammikuusta kesäkuuhun 2022 ja sen aikana pääset muokkaamaan omia kurssitekstejäsi. 

Verkkotyöskentely mahdollistaa pääosan tekemisestä oman aikataulun mukaan. Ideana omien 

kurssikuvausten esittelytekstien kirjoittaminen ja muokkaaminen selkeiksi ja houkutteleviksi. Samalla 

huomioit tekstissä osaamisperusteisuutta ja pohdit opintopistemitoitusta ja arviointia. Tässä osan 2 

ilmoittautumislinkki Hellewiin https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&p=1&t=7480 

OSKU- koulutushankkeen viimeinen osa selvittää taustalla olevien järjestelmien merkityksen. Sähköinen 

dokumentointi (1 op) osa toteutetaan huhtikuussa 2022. Se käsittää kurssien taustatyöhön käytettävien 

järjestelmien toimintaan liittyviä asioita, arvioinnin todentamista ja tunnistamiseen liittyviä asioita kuten 

Opintopolku.fi, Koski-tietokannan. Nämä ovat järjestelmien käyttäjille ja suunnittelijoille tärkeitä asioita. 

Voit suorittaa osan tai koko paketin. Ilmoittautua voit heti!  Lisätietoja ja infoa tiina.seikkula@aurala.fi tai 

050-3167754. Kommentit ja kysymykset tervetulleita! 

Tervetuloa mukaan OSKUn polulle! 

MUKAVAA SYKSYÄ KAIKILLE!! 

https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&p=1&t=7482
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