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Opetusansioiden portfoliota koskeva ohjeistus

Opetusansioiden portfolio on hakijan itsensä laatima ja allekirjoittama virallinen asiakirja, jossa hän,
haettavana olevan tehtävän näkökulmasta, kuvaa ja arvioi omaa opetusosaamistaan ja kehittymistään
opettajana. Ansiot on dokumentoitu ansioluettelolla tai erillisin liittein. Portfolion laajuus on enintään viisi,
liitteineen kymmenen sivua.

Portfolio on rakenteeltaan jäsentynyt ja selkeä. Kokonaisuutena se antaa opetustaidon arvioijille helposti
avautuvan, riittävän laajan ja totuudenmukaisen kuvan hakijasta. Teksti on tiivistä, analyyttistä ja sitä
tukevat kriittisesti valitut liitteet. Mikäli liitemateriaalia esitetään ulkoisten hyperlinkkien kautta, on hakijan
vastuulla, että kyseiset linkit ovat avattavissa tyypillisellä toimistotietokoneella.

Opetusansioiden portfoliossa rakenne ja sisältö:

1. Pedagoginen koulutus ja ajattelu

Kerro suorittamistasi pedagogisista opinnoista ja pohdi niiden vaikutuksia omaan opettajuuteesi ja
opetukseesi. Kuvaile ja taustoita nykyistä oppimiskäsitystäsi ja havainnollista, miten se näkyy käytännön
työssäsi, esimerkiksi opetuksen suunnittelussa, ja kielitaidon arvioinnissa. Kuvaile, miten nyt ja jatkossa
pidät ajan tasalla/ kehität opetusosaamistasi.

2. Käytännön kokemus opetustyöstä (ja mahdollisesti opinnäytetöiden ohjaamisesta)

Kerro opetushistoriasi eli tiivistä opetusvirat, -tehtävät sekä antamasi tuntiopetus. Kuvaile ja
analysoi antamaasi opetusta/ohjausta, menetelmiä, onnistumiskokemuksia ja vastaan tulleita haasteita.
Kiinnitä erityistä huomiota korkea-asteen kokemukseen sekä opettajana kehittymisesi kannalta merkittäviin
seikkoihin. Raportoi samalla saamastasi opetuspalautteesta, sen käsittelystä ja vaikutuksista opetukseesi.

3. Opetusteknologiset taidot sekä oppi- ja arviointimateriaalin tuottaminen

Kuvaile näkemyksiäsi ja kokemuksiasi opetusteknologian pedagogisesti tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
Analysoi myös kriittisesti omia ICT- ja opetusteknologisia taitojasi ja kerro, miten kehität taitojasi edelleen.
Esittele julkaisemasi tai tuottamasi oppi- tai arviointimateriaali ja niitä taustoittava pedagoginen ajattelusi
ja menetelmälliset valinnat. Liitä mukaan (liitteinä / linkkeinä) esimerkkiaineistoa ja kerro miten nämä
kuvastavat pedagogista ajatteluasi.

4. Opetuksen kehittäminen

Kuvaile opetuksen kehittämistehtäviä tai -verkostoja, joihin olet osallistunut sekä oman opetuksesi
uudistamista, jota olet tehnyt suunnitelmallisesti ja dokumentoidusti. Kerro, a) mikä innostaa Sinua
kehittämiseen, b) mitkä näkemykset ja/tai tekijät ohjaavat kehittämistä, ja c) miten mieluiten
kehittämistyötä teet: itsenäisesti – yhteistoiminnallisesti?  Arvioi lisäksi omia yhteistyötaitojasi niitä
havainnollistaen.

5. Muut ansiot

Esittele muut opetusansiosi, kuten saamasi kehittämisapurahat ja tunnustuspalkinnot. Voit myös kuvailla
muita opetusansioiksi katsomiasi asioita. Näihin voi esimerkiksi kuulua erilaiset julkaisut, puheenvuorot tai
tehtävät kansallisissa tai kansainvälisissä opetus/oppimiskonferensseissa. Kerro myös kokemuksesi
kansainvälisistä opettajavaihdoista ja – vierailuista (esim. ERASMUS+).


