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Aloitetaan
Tässä yksikössä keskitymme opetus-oppimisprosessin ja itse eLearning-alustan
arviointiin ja seurantaan pääasiallisena tarkoituksena laadun parantaminen. Jos

olet kiinnostunut oppijoiden taitojen arvioinnista, sinun tulee siirtyä arviointimenetelmiin.
Ehdotamme tässä joitain vihjeitä arviointia varten organisaation, työkalun ja toiminnan
tasolla. Tärkein asia tässä on, että opit sisällyttämään omat indikaattorit tai mittarit, jotka
soveltuvat paremmin omaan oppilaitokseesi. Ne auttavat lisäämään itse koulutustoiminnan
tunnistamista, akkreditointia ja myös parantaa itse koulutustoiminnan laatua.

Mitä opin täällä ja miksi?

On ratkaisevan tärkeää pystyä seuraamaan ja arvioimaan oppimisympäristöä ja sitä, kuinka
tehokas verkko-oppimisprosessi on. Sen avulla voidaan mitata lisäksi koulutusprosessin
laatua sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja kehittää niitä. Annamme sinulle joitain
indikaattoreita ja mittareita, jotka auttavat tässä prosessissa, sekä joitain ehdotuksia
arviointimenetelmistä. Tavoitteemme ei ole ehdottaa liian monia muodollisia menetelmiä,
mutta jotain, joita voit ottaa avuksi ja hyödyntää.
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Mitä sisältöä löydän täältä?

Esittelemme tässä tyypilliset ja määrälliset arviointimenetelmät yleisissä arviointi- ja
seurantamenettelyissä, jotka auttavat parantamaan koulutusohjelmasi laatua. Näytämme
sinulle, kuinka voit luoda indikaattoreita, jotka auttavat sinua luomaan mittareita
laatujärjestelmän luomiseksi, sisäisen ja ulkoisen arvioinnin avut ja haitat ja joitain
esimerkkejä kysymyksistä tärkeimpänä tapana saada tietoa ja siitä, miten se voi olla
hyödyllistä organisaatiollesi.

Johdanto arviointiin ja seurantaan

Laadunarvioinnin tulisi aina olla läsnä kaikissa koulutustoiminnoissa eri tasolla
riippuen opintojen muodollisuudesta. Sisällyttämällä prosessi vain tähän
tarkoitukseen on siten mahdollista tunnistaa puutteemme ja parantaa jatkuvasti

kursseja tulevissa versioissa, edistää tutkimusten tunnustamista ja myöntää kolmansien
osapuolten saavuttamia vaikutuksia. Tämä prosessi on myös erittäin hyödyllinen
kouluttajalle, koska se on hyvä tilaisuus jatkaa oppimista ja organisaatioille mahdollisuus
tietää, missä laajuudessa tavoitteet saavutetaan. Haluamme tietää, onko kurssin tavoitteet
saavutettu, sekä mikä meni hyvin ja mikä meni pieleen.

Mihin tähtäät? Miten arvioit? Arvioinnin tarkoituksena on parantaa laatua; arvioinnin
tarkoituksena on arvioida laatua. Ensinnäkin pyritään olemaan positiivisia antamalla
palautetta, se on jatkuvaa ja edellyttää arviointimenettelyn luomista (kriteerit, indikaattorit,
tavoitteet), kehitystä (eli hallinta on ymmärrettävä valvonnan näkökulmasta ymmärrettävä) ja
päättämistä (josta tehdään johtopäätökset). Emme aio kattaa arviointia tässä yksikössä,
mutta meillä on paljon yhtäläisyyksiä; arviointi edellyttää kriteerejä, toimitoja, ja ne ovat myös
näyttöön perustuvia, joten jos suunnittelet riittävästi, arviointiasi voidaan käyttää myös
arviointiprosessina.

Vaikka tavoitteesi on vain arvioida, kun yrität suorittaa laatuprosessin, yritä myös olla
positiivinen ja antaa palautetta, se ei vain tue arviointiasi, vaan myös auttaa parantamaan ja
kehittämään organisaatiota ja henkilökuntaa ja samalla edistämään positiivista käsitystä
laatuprosessin käytettävyydestä ja saamaan tukea ja yhteistyötä mukana olevilta ihmisiltä.
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Arvioinnin tarve
Järjestelmiä tulisi arvioida jatkuvasti, on monia asioita, joita voitaisiin seurata ja parantaa;
tapahtumasarjat, työkalut, ihmiset jne. Lisäksi meidän on tiedettävä, missä laajuudessa
organisaation tavoitteet saavutetaan ja mitä asioita kyetään parantamaan. Joskus tämä
tarve on sisäinen (oman organisaation motivoimana) tai ulkoinen (akkreditoinnin tai ulkoisen
tunnustamisen tarpeen takia). Kun se on motivoitunut sisäisiin tarpeisiin, se voi olla
joustavampi tai jopa epävirallinen. Kun arviointi tehdään, koska meidän on annettava todiste
kolmansille osapuolille järjestelmämme tehokkuudesta tai laadusta, tarvitsemme joitain
muodollisuuksia. Myöhemmin opit menettelyistä, jotka lisäisivät tarvittavan muodollisuuden,
ja samalla haluamme huomauttaa, mikä tulisi olemaan isoin ero verkkokoulutukseen
verrattuna:

● Ihmisillä on taipumus luottaa siihen, mitä on kirjoitettu tai mitä näkyy valokuvissa, ja
sillä on todella merkitystä, jos suoritat sisäistä tai ulkoista arviointia.
Allekirjoitusluetteloa, tenttejä, harjoituksia paperimuodossa ei ole olemassa
virtuaalisessa opetuksessa. Siitä huolimatta voit saada todisteita siitä, mitä tapahtuu:
järjestelmälokit, oppijoiden onnistuneesti suorittamat toiminnot, oppijoiden
virtuaalinen arviointi jne. Vaikeus tässä on, että jotkut näistä menettelyistä eivät ole
niin validoituja verkkomenettelyissä kuin henkilökohtaiset menettelyt, yksi esimerkki
on varmistaa, että oppijat ovat hankkineet tarvittavat asiantuntemukset ja taidot. Jos
arviointisi on ulkoinen, valmistaudu tällöin myös takaamaan, että menetelmällä, jota
käytät arvioinnissa, on myös ulkoinen pätevyys.

● Kun käytät verkkotyökaluja, verrattuna kasvokkain opetukseen, tämä voi vaikuttaa
ihmisten yksityisyyteen, koska voit seurata ja tarkistaa valtavia määriä parametreja,
kuten esimerkiksi milloin ja mistä tietokoneesta henkilö on ollut yhteydessä
verkkoalustallesi. Jos sinun on näytettävä arvioinnin tulokset, ole varovainen ja näytä
vain koostetut tiedot. Lisäksi sinun kannattaa aina hankkia suostumus käyttäjillesi.

● ELearning-alustasi tilastot ovat tärkein tietolähteesi, (opiskelijoiden lukumäärä,
yhteysaika, lähetettyjen viestien määrä) mutta nämä tiedot ovat määrällisiä, ja se ei
indikoi oppimisprosessin laatua tai oppimisalustan laatua. Siksi kannattaa olla myös
valmis keräämään tietoja kyselylomakkeiden avulla. Kasvokkain opetuksessa on
hyvin yleistä, että kysely kouluttajalle kysytään kouluttajalta (jos kouluttaja vastasi
kunnolla kaikkiin kysymyksiin, oli kunnioittava jne.) ja itse kurssista (organisaatio,
sisältö jne.) Verkko-oppimisessa sinun tulee kysyä myös menetelmistä, mutta yhdellä
suurella vaikeudella: se, että menetelmä kertoo opiskelijan teknisestä kapasiteetista
ja teknologisista resursseista (tietokoneena tai laajakaistana). Sinun tulisi kysyä
oppijalta, kuinka kurssi sujui molemmista näkökulmista.

● Valmentajat, ohjaajat ja henkilökunta voivat myös antaa hyödyllistä infoa siitä, miten
oppimisprosessi sujui. Kykenet keräämään tietoa heidän tyytyväisyydestään, mutta
tärkeämpää on se, miten he kokivat ja ajattelevat, miten seuraavia kursseja
tulevaisuudessa voitaisiin kehittää.
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Esimerkki:

Tämän yksikön lopusta löydät esimerkin kyselystä, jota on jo käytetty vanhusten yliopistossa
COVID-19-skenaarion jälkeen, jossa koko kasvokkain opetuksen oli siirryttävä
virtuaalisuuteen, ja siksi monilla tieto- ja viestintätekniikan osaavilla oppijoilla ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin opiskella verkossa.

Ulkoinen ja sisäinen ohjattu arviointi
Tässä ehdotetussa menetelmässä tarkastellaan kahta erilaista arviointimenetelmää: sisäistä
arviointia ja ulkoista arviointia. Niissä on joitakin eroja, ja tietyntyyppisen menetelmän valinta
riippuu laitoksen eduista. Seuraavassa on kaksi edellä mainittua mahdollisuutta:

● Sisäinen arviointi. Sen toteuttavat (sisäiset) johtajat, teknikot tai opettajat, jotka
haluavat tietää, toimivatko he oikealla tavalla parantaakseen oppijoidensa
oppimisen laatua tai haluavatko he tietää, mitä muita vaihtoehtoja on saatavilla.
Sen vuoksi sisäisessä arvioinnissa ei esitetä tiukkaa menetelmää.

● Ulkoinen arviointi. Tässä tapauksessa laitoksen ulkopuolisen henkilön, jolla on
kokemusta sille kohderyhmälle, jolle laitos on osoitettu, olisi sovellettava
arviointimenetelmää lopullisen pistemäärän antamiseksi ja suositusten
antamiseksi.

Sisäisen arvioinnin tarkoituksena on siis lähinnä seurata ja parantaa mahdollisuuksien
mukaan minkä tahansa laitoksen tiettyjä arvokkaimpia puolia. Toisaalta ulkoinen arviointi on
monimutkaisempi, ja se suoritetaan, kun haetaan sekä parannusta myös tunnustamista.
Tämä johtuu siitä, että se antaa laitokselle näkyvyyden ja siten todistaa sen laadun. Tässä
metodologiassa ulkopuolisen ammattilaisen on täytettävä vaatimukset: kokemus
arviointiprosesseista ja perehtyneisyys ryhmätavoitteeseen sekä arviointityökalun
indikaattoreihin.

Sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin tarkoituksena on kuitenkin antaa suosituksia
oppilaitosten laadun parantamiseksi ja on tärkeää valita joko yksi tai kaksi esitettyä
lähestymistapaa.

Indikaattorit; arviointiperusteiden rakentaminen
Esitetty järjestelmä perustuu laatuindikaattoreiden tunnustamiseen ja
tunnistamiseen. Meidän on otettava huomioon, että laatuindikaattorit on yksilöitävä
toimielimen tavoitteiden ja käsiteltävän tavoitelähteen mukaan. Indikaattorit

voidaan myös jakaa moniin ulottuvuuksiin, kuten koulutukseen, johtamiseen, tekniseen,
pedagogiseen lähestymistapaan jne. Kaikkien valittujen indikaattorien on kuitenkin
noudatettava muodollista rakennetta, tässä on asiaa koskevia ehdotuksia:
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● Tunnistenumero: numero, joka erottaa kunkin tapauksen toisistaan.
● Otsikko: Yksi kuvaava lause.
● Lähde: Ehdotetut lähteet todisteiden keräämiseksi.
● Koulutusulottuvuus: Yksi tai useampi edellä mainituista ulottuvuuksista, jossa

laitoksella on valvonta ja valta myös toimia.
● Perustelu: Indikaattorin kuvaus, selvitys siitä, miksi se on otettava huomioon, ja

sen suhde organisaation tavoitteisiin tai strategiaan.
● Todisteet tai perusteet: miten arvioija voi tarkistaa, että indikaattorivaatimukset

täyttyvät.
● Suositukset: Ehdotukset tai huomautukset, jos tämän indikaattorin edellyttämät

kriteerit eivät täyty täysin. Tämä on yleistä, mutta auttaa arvioijaa, kun hän antaa
kontekstipohjaisempaa palautetta.

● Ehdotuksia tai kommentteja, jos tämän indikaattorin edellyttämät kriteerit eivät
täyty kokonaan. Tämä on yleistä, mutta auttaa arvioijaa, kun hän antaa enemmän
kontekstiin perustuvaa palautetta.

Kunkin indikaattorin on annettava suosituksia ja neuvoja, jotka perustuvat
laitoksen erityistavoitteisiin, laajaan tavoitteeseen ja sosiaaliseen kontekstiin,
jotta voidaan parantaa arvioidun laitoksen heikoimpia näkökohtia.

On monia indikaattoreita, jotka ovat automaattisia. Määrällisten tietovaihtoehtojen määrä on
laaja, joten valitsemme paremmin ne, jotka ovat meille hyödyllisiä. Pääsykertojen määrä
opiskelijaa kohti, aktiviteeteissa annettu palaute, kyselylomake jne. Sen sijaan laadulliset
indikaattorit eivät ole alitajuisia, joten meidän on valittava ne ja pyydettävä oppijoita
ilmaisemaan mielipiteensä niistä itse. Seuraava taulukko esittää esimerkin:

Esimerkki laatuindikaattorikaaviosta (innoitus)

http://www.edusenior.eu/data/outcomes/wp5/EduSenior-toolkit.pdf)

Otsikko Saatavuus

Lähde Vanhemmat oppijat

Koulutusulottuvuudet Virtuaalinen oppimisalusta

Perustelut Esteettömyys on ongelma vanhusten koulutuksessa. Heidän täytyy tuntea
olonsa mukavaksi, ja myös invalidien on oltava motivoituneita oppimaan.
Oppimisympäristön on oltava helppokäyttöinen.

Vaatimukset Toimitettujen, esitettyjen tai näytettyjen materiaalien fontit, värit ja yleinen
muotoilu ovat helppokäyttöisiä. Virtuaaliympäristö ja yhteiset tilat ovat
saatavissa sekä resurssit on helppo löytää.

Suosituksia Päivitä verkkosivuston käyttöliittymä ottamalla huomioon asianmukaiset
esteettömyyssäännöt. Luo kaikki asianmukaiset ohjeet ja koulutus
oppimisalustan käytöstä henkilöstölle ja käyttäjille.
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Esimerkki:

Edellisen esimerkin indikaattorin päälähde voi olla esimerkiksi laadullinen ja määrällinen.
● Kysy oppilailta asteikolla 1–7, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 7 aivan samaa mieltä:

ympäristö on ollut helppokäyttöinen ja tunsin oloni mukavaksi.
● Kysy oppijalta kohderyhmissä (pienet haastattelut), mitä vaikeuksia he löysivät

eLearning-ympäristöä käytettäessä.

Subjektiivinen käsitys opiskelijasta ja
kouluttajasta

Ensinnäkin meillä pitäisi olla kriteerit, joilla arvioidaan koulutusprosessia
verkkoympäristössä. Tärkein tietolähde on seuraava: Subjektiivinen käsitys opiskelijasta ja
kouluttajista.

Koska virtuaalinen luokkahuone, yhteisö, jossa on korkeat sosiaaliset komponentit, hyvä
lähestymistapa arvioinnin harkitsemiseen olisi opiskelijan ja kouluttajan subjektiivinen
käsitys, joka sisältäisi sen, mitä he ajattelevat ympäristöstä ja käytettävissä olevista
työkaluista, kuinka helppoa sitä oli hallita ja myös miltä heistä tuntui. Tämä voi olla
laadullinen kyselylomake, jossa on joitakin kysymyksiä, joita ehdotamme myöhemmin.
Olemme tietoisia siitä, että tässä arvioinnissa on vaikea erottaa, mihin työkalun käytön
laajentaminen verkkoympäristössä on ollut hedelmällistä, hyödyllistä tai helppoa lähinnä
siksi, että työkalua käytetään oppimistoiminnassa. Siksi sen asiayhteys on vaikea erottaa
toisistaan, ja meidän olisi pidettävä mielessä, että sitä on tarkasteltava molempina; tämä on
väline (tai ympäristö) ja koulutustoiminta. Opiskelija voi väittää kokemuksen olleen huono
tehdessään aktiviteettia verkossa ja meidän pitäisi yrittää erottaa toisistaan, onko kyse siitä,
että kurssin sisältö on liian vaikea, verkkoympäristö ei ole lainkaan ystävällinen tai koska
kouluttaja ei ole pystynyt tarjoamaan tarpeeksi tukea tai koska opiskelijat ovat viettäneet
odotettua vähemmän aikaa.

Tärkein tapa saada asianmukaista tietoa siitä, mitä tapahtuu, ei ole laadullisten tietojen
pitäminen erillisinä, vaan muun tyyppisten tietojen lisääminen. Tiivistämme sen seuraavissa
yksiköissä.

Esimerkkejä:

Tässä on joitain kontrollikysymyksiä. Ne auttavat tietämään, aiheutuivatko oppijoiden
vaikeudet alustan käytössä ajan, taitojen tai kiinnostuksen puutteen vuoksi.

Kysymyksiä
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Onko tämä ensimmäinen kokemuksesi oppimisesta verkossa? Mitä ajattelit ennen kurssia?
Mitkä olivat odotuksesi oppimisesta verkossa?

Kuinka paljon aikaa viikossa vietät keskimäärin verkkoalustalla?

Oliko verkkoympäristö sinusta helppokäyttöinen?

Oppijoiden kokemus

Kysymys Asteikolla:
1 eri mieltä, 3 neutraali, 5

samaa mieltä

Yleisesti ottaen olen oppinut ja nyt pärjään hyvin
virtuaalisessa luokkahuoneessa; Osaan kirjautua sisään ja
löytää haluamani.

Teknologiset taitoni ovat parantuneet.

Opittuani erilaiset työkalut olen voinut käyttää niitä helposti
(foorumit, tehtävät, sisällön avaaminen...).

Lokit ja tilastot

Verkkoympäristön etuna on, että jokainen vuorovaikutus oppijan kanssa pidetään kirjattuna,
joten jos alustalla on tämä kapasiteetti, voimme saada seuraavat tiedot:

Tilastot

Opiskelija on lukenut / katsellut oppimateriaaleja

Muille kollegoille tehtyjä vastauksia / kommentteja

Viime vuosina oppimisanalytiikan käyttö on ollut hyvin yleistä, eli oppimisympäristön kyky
tuottaa paitsi tilastotietoa oppijoiden pääsystä, asiakirjojen näkemyksistä tai vastauksista,
myös kattavampaa ja yksityiskohtaisempia tietoja. Nämä tiedot pystyvät antamaan vihjeitä
oppijan käyttäytymisestä joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Esimerkiksi yhdistämällä oppijoiden
toimien merkityksellisyys eikä vain heidän osallistumisensa. Muut järjestelmät avainsanoina,
jotka löytyvät aiheiden mukaan (löytääkseen monimutkaisimmat viestit) ja toisaalta, se voi
myös auttaa löytämään plagiointia.

Verkko-oppimisympäristöt, koska ne ovat tietokantakäsittelyyn perustuvia järjestelmiä, sen
avulla voidaan sisällyttää analytiikkaa (yhdistetyt tiedot ja big data -prosessit kouluttajan (tai
esimiehen) yleiskuvan saamiseksi tapahtumista parempien päätösten saavuttamiseksi.
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Prosessi

Kysymys Asteikolla:
1 eri mieltä, 3 neutraali, 5 samaa

mieltä

Olen oppinut luokkatovereiltani.

Olen tuntenut olevani mukana ja saanut tarpeeksi tukea

Viestintä on sujunut hyvin ja mukavasti

Pystyin antamaan uusia ideoita, tietoa ja näkökulmia.

Ryhmätyö (foorumit tai muut tehtävät) on ollut
palkitsevaa

Yleensä olen tuntenut oloni mukavaksi, kun olen
opiskellut / oppinut verkossa

Olen nauttinut siitä, miten opin verkossa, ja ilmoittaudun
uudelleen verkkokurssille.

Itse kurssista

Kysymys Asteikolla:
1 eri mieltä, 3 neutraali, 5 samaa

mieltä

Odotukseni on täytetty.

Kurssin yleinen organisointi on ollut hyvää

Opettajan huomio ja apu on ollut hyvää

Käytettävissä olevat materiaalit ja resurssit ovat olleet
riittäviä

Yleisesti ottaen olen nauttinut kurssin aiheesta

Jos pitäisin aiheesta, ilmoittaudun uudelleen
verkkokurssille epäröimättä

Harjoitukset
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Mikä tahansa oppimisprosessi, jossa opettaja on jatkuvasti mukana ja jossa on
opetussuunnitelma, esimerkiksi: mikä tahansa verkkokurssi. Jokainen laitos voi lisätä
painopisteet tai omat tavoitteensa. Tässä harjoituksessa käytämme haastatteluja.

Harjoitus 1:

Täältä löydät joukon kysymyksiä kurssista, johon osallistut. Mikä on mielipiteesi
tietojesi ja nykyisen verkkokurssin kehityksen perusteella? Vastaa seuraaviin
kysymyksiin ja sijoita ne asteikolla yhdestä (eri mieltä) viiteen (samaa mieltä).

Kysymys Asteikolla:
1 eri mieltä, 3 neutraali, 5 samaa

mieltä

Kurssirakenne oli järjestetty loogisesti.

Pidin kurssilla käytetystä materiaalista.

Mielestäni tehtävien määrä oli kohtuullinen.

Kurssitoiminta auttaa minua hankkimaan tietoa

Ryhmätyö on ollut palkitsevaa

Olen nauttinut verkkokurssille osallistumisesta.

Kurssilla vietetty aika oli kohtuullista.

Interaktiivisen oppimisen mahdollisuuksien määrä oli
sopiva.

Olen valmis ottamaan toisen verkkokurssin.

Harjoitus 2:

Kun otetaan huomioon kurssien arvioinnin tärkeys, arvioi ja määrittele, mitkä
indikaattorit olisivat hyödyllisiä kurssisi arvioinnissa. Mitä laatuindikaattoreita

sisällytät? Täytä kaikki alla olevissa taulukoissa tarvittavat kenttäalueet.

Otsikko

Lähde

Koulutusmitat

Perustelut
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Vaatimukset

Suosituksia

Otsikko

Lähde

Koulutusmitat

Perustelut

Vaatimukset

Suosituksia

Otsikko

Lähde

Koulutusmitat

Perustelut

Vaatimukset

Suosituksia

Yhteenveto
Tässä osiossa olet oppinut, kuinka seurata ja arvioida verkkokurssisi laatua.
Tällainen arviointi voidaan suorittaa ulkoisesta lähteestä (ympäristöön perehtynyt
ammattilainen ja kohderyhmä tulee arvioimaan meitä) tai sisäisestä lähteestä (yksi

ryhmän jäsen arvioi meitä).

Lähteet ja lähdeluettelo
Evaluation toolkit for educational institutions. Increasing Impact on Senior learners’ Quality of
Life. Pilar Escuder-Mollón, Salvador Cabedo. 2014

Quality Edusenior (Toolkit): www.edusenior.eu
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