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Lukuvuosi 2022-2023
Opiston kaikki kurssikuvaukset kuvataan osaamisperusteisesti. Kaikkien kurssikuvausten
muuttaminen yhtä aikaa luo opistolle yhtenäisen ilmeen. Tällä pyritään saamaan kurssikuvauksista
selkeämpiä ja helpommin vertailtavia. Osaamisperusteisuuden tarkoitus on avata aiempaa
selvemmin mitä kurssilla tapahtuu ja miten. Osaamisperusteinen kurssikuvaus keskittyy
opiskelijan osaamiseen ja oppimiseen. Se ei luetteloi kurssin sisältöä. Kuvauksen luettuaan
opiskelija tietää, mitä hän kykenee tekemään oppimisen tuloksena. Opettajalle hyvin laadittu
osaamisperusteinen kurssiuvaus toimii opetuksen tukena ja varmistaa, että opettaja ja opiskelijat
ymmärtävät kurssin tavoitteet samoin.
Kuvauksen tarkoitus on
•

Helpottaa opettajan työtä

•

Helpottaa opiskelijoiden kurssivalintoja

•

Helpottaa asiakaspalvelun työtä

•

Helpottaa markkinointia

KURSSIKUVAUS KIRJOITETAAN SINÄ-MUOTOON ja siinä pyritään vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos vastaus ei ole kurssillesi oleellista
tietoa.
1.

Mitä kurssilla tehdään ja miten? Mikä tekee siitä kiinnostavan/erilaisen?
Miksi opiskelijan kannattaisi kurssille tulla? Pyri saamaan kurssin
sisältö/ydin/idea näkyviin. Houkuttele ja innosta.

2.

Mitä opiskelija kurssin jälkeen osaa? Mitä taitoja ja osaamista siellä
kehitetään? Kurssikuvaus on kurssilupaus. Tämän saat, kun tulet tälle
kurssille. Näitä asioita opit. Myös kurssilla saavutettavaa osaamisen
tasoa kannattaa pohtia. esim jos olet harrastanut tanssia aiemmin ja
kaipaat haastavampia koreografioita on tämä sinulle sopiva tunti. tai
haluatko puhua espanjaa sujuvammin? Tällä keskustelutaitoihin
painottavalla kurssilla parannat kielitaitoasi sekä saat rohkeutta puhua
erilaisissa tilanteissa.

3.

Millainen oma opetustyylisi on? Mikä on sinulle opettajana tärkeää?
Mitä opiskelijoiden olisi hyvä tietää opettajasta/opetustavasta? Mistä
opiskelijat sinua yleensä kiittelevät? Se voi olla sinun opettajuutesi
ydintä, pyri tuomaan se esiin.

4.

Millaisille opiskelijoille kurssi sopii? Miten kurssilla opiskellaan? Millaisia
taitoja opiskelijalla tulisi olla takanaan tai mitä pitäisi jo osata, jotta
selviää kurssilla?

5.

Mitä opiskelija tarvitsee kurssilla? Missä opetus tapahtuu ja miten?
•

kirjat

•

materiaalit, (tarvitaanko heti kurssin alussa vai hankitaanko
tarpeen mukaan? auttaako opettajan hankinnoissa)
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•

muistiinpanovälineet

•

tietotekniikka (oma sähköpostiosoite, tietokone, yleiset tietokoneen
käyttötaidot, erityiset ohjelmat jne.)

•

etäkurssilla alusta, jolla oppimateriaali on, missä tavataan, onko
tapaamista mahdollista katsoa tallenteena, jos ei pääse paikalle jollakin
kerralla jne.

Kurssikuvaus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
Oletko menossa tai suunnitteletko matkaa italiaan? Onko sinulla jo jotain italian
kielen opintoja takana mutta taidot ovat ehkä unohtuneet? Tule reipastahtiselle
keskustelukurssille, jolla herättelet uinuvan kielitaidon. Intensiivisellä, kaksi kertaa
viikossa kokoontuvalla kurssilla opit arjessa ja matkailussa tarvittavaa sanastoa
sekä käytännön kielitaitoa erilaisia tilanteita harjoitellen. Kurssin päätyttyä osaat
asioida mm. hotellissa, ravintolassa, kahvilassa, juna-asemilla, lääkärissä,
apteekissa. Kaarinan tunneilla on opiskelijoiden mielestä mukaan rento ja iloinen
ilmapiiri, jossa kenenkään ei tarvitse jännittää. Et tarvitse kurssilla oppikirjaa vaan
käytössä on opettajan monisteet.
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