Osaaminen näkyväksi EKL-yhdistyksissä
14.-16.3. Järjestötoiminnan kurssistamme on mahdollisuus saada suoritusmerkintä
Opetushallituksen Oma opinpolku -suoritusrekisteriin.
Omasta osaamisesta on usein hankala puhua. Me suomalaiset olemme huonoja sanomaan ”tämän
minä osaan”. Osaamisesta uskalletaan puhua vasta sitten, kun siitä on niin sanotusti mustaa
valkoisella. Monet eivät edes itse ole huomanneet osaavansa kaikenlaista. Osaaminen tulee
näkyväksi silloin, kun sitä on kuvailtu jossain kirjallisesti. Vielä näkyvämpää se on silloin, kun
kuvaileminen tapahtuu virallisen merkinnän kautta. Uutena asiana tänä vuonna voit saada tällaisen
suoritemerkinnän myös EKL:n kurssilla kertyvästä osaamisesta.
Maaliskuun järjestötoiminnan kurssi on ensimmäinen, josta on mahdollisuus saada virallinen
suoritusmerkintä valtakunnalliseen Omaan opintopolkuun. Se on Opetushallituksen ylläpitämä
virallinen suoritusrekisteri, johon on ennen tätä syksyä voinut kirjata vain tutkintoon johtavaa
koulutusta. Lakimuutoksen myötä voimme kuitenkin nyt viedä Opintopolkuun myös vapaan
sivistystyön koulutuksia. Kun EKL on TSL-opintokeskuksen jäsen, ja järjestämme koulutusta
yhteistyössä, koskee tämä mahdollisuus sitä kautta myös EKL:n koulutuksia.
Oma opintopolku-palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen voit
tarkastella omia tietojasi, ja halutessasi jakaa linkin kaikkiin tai vain osaan tiedoistasi. Jakaessasi voit
itse valita, mitä haluat näyttää ja kenelle. Kurssista tehdään suoritusmerkintä vain niille osallistujille,
jotka sen haluavat. Suosittelen haluamaan, sillä haittaa merkinnästä ei ole. Iloa ja hyötyä siitä sen
sijaan on. Merkinnän avulla voit osoittaa osaamisesi myös muussa järjestötoiminnassa ja
vapaaehtoistyössä. Lisäksi voit itse nähdä, mitä osaamista sinulla on. Hyvinvointi kasvaa, motivaatio
uuden oppimiseen lisääntyy, ja rohkeus sekä itseluottamus lisääntyvät.
Kun kurssista tehdään suoritusmerkintä Omaan opintopolkuun, koulutuksen järjestäjä takaa, että
osallistuja varmasti osaa sen, mitä kurssille kirjatuissa osaamistavoitteissa on luvattu opittavan.
Tämä tarkoittaa sitä, että kouluttajan on varmistuttava oppimistuloksista. Samalla se tarkoittaa sitä,
että osallistujien osaaminen on arvioitava. Vapaassa sivistystyössä arviointi ei kuitenkaan tarkoita
mitään koulumaisia kokeita. Osaamista voidaan arvioida monenlaisilla tavoilla, kuten erilaisilla
ryhmäkeskusteluilla, tai vaikkapa järjestötoiminnan kurssilla harjoituskokoukseen osallistumisella.
Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppimista ja voimautumista. Oppimisen ilo säilyy, sillä minkä
ilotta oppii, sen surutta unohtaa.
Mukailtu TSL:n opintojohtaja Katri Söderin kirjoituksesta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan
Eläkkeensaaja-lehden vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa.

Järjestötoiminnan kurssi Rajaniemessä 14.-16.3.2022.
Kurssin tarkemmat tiedot löydät kotisivuiltamme:
www.ekl.fi > Jäsenille > Koulutus > Kurssit kevät 2022

