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Tervetuloa mukaan osaamismerkkien maailmaan! Webinaari on 
tarkoitettu Osuvat taidot -hankkeen pilottiorganisaatioiden opettajille 
ja arvioijille. Tavoitteena on tukea opettajien toimintaa hankkeen 
osaamismerkkien parissa. Webinaari tallennetaan, joten jos et pääse 
paikalle, voit katsoa tallenteen myöhemmin YouTube-kanavalta.

Webinaarista on mahdollista saada itselleen Osaamismerkkiosaaja-koontimerkki. Merkkiin 
vaadittavat osamerkit myönnetään hakemuslomakkeiden kautta, joissa osaaminen osoitetaan 
vastaamalla muutamaan webinaarin aiheeseen liittyvään kysymykseen. Jos webinaarin sisältö 
on jo tuttua, samat hakemuslomakkeet toimivat aiemmin hankitun osaamisen näyttönä. Linkit 
osaamismerkkihakemuksiin löytyvät webinaariohjelmasta. 

1. Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat? klo 13–14

Webinaarin aikana tutustutaan osaamismerkkeihin ja osaamismerkein ohjautuvan oppimisen 
malliin. Tavoitteena on, että opettajat hahmottavat osaamismerkkien rakenteen ja erilaiset 
käyttötavat sekä tutustuvat osaamismerkkityöhön Suomessa. Lisäksi käydään läpi perusteet 
osaamismerkkiohjelmistoista eli Open Badge Factorystä (OBF) ja Open Badge Passportista (OBP). 

Digitaaliset osaamismerkit: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q2AB3OaIPTa438/apply  
Osaamismerkkiohjelmistot: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q17MG5a6FYa49L/apply

2. Osaamismerkkien myöntäminen ja osaamisen arviointi klo 14–15

Webinaari 
osaamismerkeistä opettajille

31.8.2020 klo 13–15

a. Osaamismerkit ja Moodle

Webinaari on tarkoitettu niiden oppilaitosten 
opettajille, joilla on käytössään Moodle ja sinne 
integroitu Open Badge Factory. Webinaarin 
aikana tutustutaan Osuvat taidot -hankkeen 
osaamismerkkeihin ja hakemuslomakkeisiin. 
Tavoitteena on, että opettajat osaavat arvioida 
ja myöntää osaamismerkin Moodlen kautta 
sekä ohjata opiskelijoita osaamismerkkien 
suorittamisessa.

Verkko-ohjaus:  
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/
Q4GGF6aITSa27M/apply

Arviointi:  
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/
Q4GGIEaITLa40W/apply

b. Osaamismerkit ja Open Badge Factory

Webinaari on tarkoitettu niiden oppilaitosten 
opettajille, jotka myöntävät osaamismerkkejä 
Open Badge Factoryn kautta. Webinaarin 
aikana tutustutaan Osuvat taidot -hankkeen 
osaamismerkkeihin ja hakemuslomakkeisiin. 
Tavoitteena on, että opettajat osaavat 
arvioida osaamismerkkihakemuksia ja ohjata 
opiskelijoita osaamismerkkien suorittamisessa.

Arviointi:  
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/
Q4GGIEaITLa40W/apply

→
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Aika ja paikka
Webinaari toteutetaan 31.8. klo 13 - 15 Opintokeskus Siviksen Zoomissa (https://zoom.us/my/
lottap). Paikalla on hyvä olla jo klo 12.45 äänien testausta varten. 

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asiantuntijat Lotta Pakanen ja Heidi Ristolainen Siviksestä. 
Opintokeskus Sivis on ollut mukana kehittämässä suomalaista osaamismerkkityötä vuodesta 
2013 asti. Sivis on vapaan sivistystyön oppilaitos, mutta tarjoaa hankkeen puitteissa 
osaamismerkkiasiantuntijuuttaan myös muille toimijoille.

Tallenteet
Tallenteet tulevat webinaarin jälkeen katsottaviksi Osuvat taidot -hankkeen YouTube-
kanavalle.
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