OIVALTAJAN SUPERVOIMAT
MIKSI?

VINKKEJÄ LUOKKAAN

”Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan.”

1. ANNA LÄPY! -itsearviointi

”Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan
asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.”
”Opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta
matematiikkaa kohtaan sekä positiivista
minäkuvaa matematiikan oppijoina.” (T1)
”Opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä
toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta
omasta oppimisestaan.”
Opetussuunnitelman perusteet (2016)

• Laita vahvuuskortit esille esimerkiksi
luokan oveen.
• Pyydä jokaista oppilasta antamaan läpy
sille vahvuudelle, jota hän käytti erityisen
paljon oppitunnin aikana.

2. KUINKA MONTA TAPUTUSTA?
-ryhmäarviointi
• Valitkaa luokan kanssa yhdessä vahvuus,
jota käytätte tulevan oppitunnin aikana.
• Arvioikaa tunnin lopuksi taputtaen,
miten haaste onnistui.
• Jokainen taputtaa vuorollaan oman
näkemyksensä.
• Yksi taputus: Ei vielä onnistuttu.
• Kaksi taputusta: Aika hyvin meni jo.
• Kolme taputusta: Upeaa!
• Kuinka monta taputusta saatte?

3. RYHMÄN SUPERVOIMAT
-ryhmäarviointi
• Pyydä oppilaita nimeämään,
mitä vahvuuksia he käyttivät ryhmänä
tehtävän tai oppitunnin aikana.

4. KAVERIPALAUTE
• Tulosta yhtä monta vahvuuskorttia
kuin luokassa on oppilaita.
• Arpokaa kortit.
• Oppilaat havainnoivat toistensa toimintaa
ja antavat oman korttinsa kiertoon
huomatessaan jonkun toimivan vahvuuden
mukaan.
• Tavoitteena on, että kortit kiertävät
luokassa, eivätkä jää asumaan kenenkään
pulpettiin.

VAHVUUKSIEN TUNTOMERKKEJÄ
INNOKKUUS

ITSESÄÄTELY

• Ryhdyt työhön innokkaasti.

• Opiskelet vastuuntuntoisesti.

• Toimit myönteisesti ja uteliaasti uuden edessä.

• Otat vastuuta oppimisestasi.

• Pidät uuden oppimisesta ja koet oppimisen iloa.

• Teet työsi ajallaan.

LUOVUUS

YHTEISTYÖTAIDOT

• Olet kekseliäs oppija.

• Olet luotettava ryhmän jäsen.

• Käytät mielikuvitusta uuden luomiseen.

• Tarjoat oma-aloitteisesti apuasi ja ideoitasi.

• Keksit uusia tapoja ratkaista matemaattisia ongelmia.

• Sinun kanssasi on mukava työskennellä.

SINNIKKYYS
• Työskentelet pitkäjänteisesti haastavissakin tilanteissa.
• Pyrit kärsivällisesti tavoitteeseesi.
• Sinä et luovuta, sillä sinussa on sisua!

ARVIOINTIKYKY
• Pohdiskelet asioita perusteellisesti monesta eri
näkökulmasta.
• Teet harkittuja päätöksiä.
• Osaat tarkastella kriittisesti myös omaa toimintaasi.
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