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Teema syksy 2018 Osaamisperusteisuus 

Syksyn 2018 teemana oli osaamisperusteisuus. Niihin liittyen järjestimme seuraavat tilaisuudet:  

Aika ja 
paikka 

Tilaisuus Osallistujat 

3.12. 
Jyväskylä 

Arviointi ensin - Uudistuuko korkeakoulupedagogiikka? 40 

7.11. 
Helsinki 

Kokeile ja kehitä -seminaarissa osaamisperusteisuuden 
rinnakkaissessio. Yhteisseminaari eAMK ja Toteemi-hankkeiden 
kanssa. 

16 (Koko seminaarissa 110)  

4.10. 
Tampere 

Sukelletaan yhdessä syvemmälle osaamisperustaisuuteen - 
esimerkkejä elävästä elämästä -työpaja. 

41  

11.9. 
Oulu 

Eteenpäin osaamisperusteisuudessa -työpaja. 25  

Yhteensä 122 

 

Teema 2017-2019 Korkeakouluoppimisen edistäminen 

KOPE järjesti Hackathon -tapahtuman 17.9., jossa edistettiin korkeakouluoppimista ja luotiin 

toimintamalleja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi. Tulokset olivat esillä Dare to learn -

tapahtumassa 18.9. KOPE järjesti tilaisuutensa yhteistyönä OHO! ja Linko -hankkeen kanssa. 

Korkeakoulupedagoginen materiaalipankki julkaistiin 18.12. 

Teema 2017-2019 Vertaisoppiminen 

Cross Expertise mentorointi (CEM) toteutukset jatkuivat ja kohderyhminä ovat Pohjois-Suomen 

korkeakoulujen opettajat ja pedagogiset johtajat. Prosessiin osallistuneita on yhteensä 11. Vertaisoppijat 

voivat osoittaa osaamistaan digitaalisella osaamismerkillä. Edelliseen CEM-prosessiin osallistuneiden 

opettajien oppimiskokemuksista on julkaistu syksyn 2018 aikana kolme kirjoitusta KOPEn blogissa.  

KOPE järjesti 22.11. Roadtripin pääkaupunkiseudun korkeakouluihin. Kierroksen aikana pysähdyttiin 

tutustumaan eri korkeakoulujen pedagogisiin toimintatapoihin ja hyviin käytäntöihin. Matkustimme 

Aalto Design Factoryyn, Harald Herlin -oppimiskeskukseen, Aalto-yliopistoon, Diakonia-

ammattikorkeakouluun ja Maanpuolustuskorkeakouluun. Osallistujia oli yhteensä 20. KOPEn blogissa 

on kirjoitus reissun kulusta.  

KOPE osallistui Peda-Forum -päiville 15.-16.8. ja oli mukana viiden työpajan vetäjänä. Lisäksi KOPElla oli 

oma ständi, jossa tarjottiin tietoa KOPEn toiminnasta ja mahdollisuus pikatreffeille. 

Verkostot ja alueellinen toiminta  

Peda Pohjoisen-verkosto kokoontui 24.9. Oulussa. Verkoston toimintaideaa tarkennettiin ja tehtiin 

toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Tulevana vuonna verkosto tekee yhteisen julkaisun vieraillen eri 

korkeakouluissa ja järjestää vertaisoppimista webinaarien kautta.  

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/materiaalit/
https://blogi.oamk.fi/kope/
https://blogi.oamk.fi/2018/11/29/roadtrip-paakaupunkiseudun-korkeakouluihin/


Koulutuksesta vastaavien ja vararehtorien verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa Peda-Forum-päivillä 

15.8. Verkosto sopi tapaavansa aina Peda-Forum-päivien yhteydessä.  

Kärkihankkeista koostuva verkosto (KOPE, eAMK ja TY -hanke) kokoontui jakamaan vertaisoppimiseen 

liittyviä käytäntöjä Peda-Forum-päivien yhteydessä 14.8.  

KOPEDA-verkoston ja Peda-Forumin yhdistymisen neuvottelut aloitettiin tapaamalla yliopistojen 

vararehtoreita. Työ jatkuu vuonna 2019. 

KOPE esillä 

Olimme mukana yhteistyökumppanina tai esittelemässä toimintaansa: Peda-Forum-päivät 15.-16.8., 

Kokeile ja kehitä -seminaari 7.11., OKM:n ammatillisten opettajien kehittämispäivät, digipedagogiikka-

verkoston kokous. 

KOPE-hanketoimijat tapasivat 

Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme yhteisillä tapaamisilla koordinaattorin ja osatoteuttajien 

kanssa syksyllä 2018 yhteensä 5 kertaa. 

Keväällä tapahtuu 

Esimerkkejä tulevasta:  

 Vertaisoppiminen jatkuu Cross expertise (CEM) mentorointina, dialogisena varjostuksena ja 

opettajavaihtona.  

 Keväällä 2019 on tulossa työelämäläheisyys korkeakouluoppimisessa -teema. Luvassa on 

esimerkiksi verkkokurssi ja alumnitapahtuma.  

 Syksyllä 2019 perehdytään digipedagogiikkaan.  

 Lisäksi tulossa on julkaisut Osaamisperusteisuudesta korkeakoulussa ja Pohjoisten 

korkeakoulujen caseja laadusta.   

 

 


