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ITSEARVIOINTILOMAKE: 

Osaaminen esitettyjen kohtien osalta on: 

5 = Erinomaista; 4 = Hyvää; 3 = Kohtalaista; 2 = Heikkoa; 1 = Ei osaa lainkaan; EOS = väittämää ei voi arvioida, perustelut/kommentit 
 LUOVUUS 5 4 3 2 1 EOS 
1 Esitän ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä.       
2 Esitän uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi.       
3 Esitän uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.       
4 Teen uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja.       
5 Edistän osaamisellani ryhmän tavoitteiden saavuttamista.       
6 Tuon uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön.       
7 Osaan ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan.       
 KOKONAISVALTAISUUS       
8 Arvioin perustellusti toiminnan taustoja.       
9 Ymmärrän asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.       
10 Kykenen tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta.       
11 Käytän olemassa olevia resursseja neuvokkaasti.       
12 Ennakoin tapahtumien tulevaa kehitystä.       
13 Osaan sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.       
 PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS       
14 Osoitan käyttäytymiselläni kiinnostusta asiaan.       
15 Toimin sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi.       
16 Keskityn olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi.       
 YHTEISTYÖKYKY       
17 Huomioin ryhmän jäsenten näkökulmat.       
18 Osaan toimia yhdessä muiden kanssa.       
19 Osaan toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien kanssa.       
 VERKOSTOT       
20 Osaan hyödyntää ulkopuolisia verkostoja.       
21 Osaan toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa.       
22 Osaan verkostoitua.       
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VERTAISARVIOINTI / OPETTAJA-ARVIOINTILOMAKE 

Osaaminen esitettyjen kohtien osalta on: 

5 = Erinomaista; 4 = Hyvää; 3 = Kohtalaista; 2 = Heikkoa; 1 = Ei osaa lainkaan; EOS = väittämää ei voi arvioida, perustelut/kommentit 
 LUOVUUS 5 4 3 2 1 EOS 
1 Esittää ajatuksia muiden hyväksyttäväksi siitä, miten työ tulisi tehdä.       
2 Esittää uusia ajatuksia pulmien ratkaisemiseksi.       
3 Esittää uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.       
4 Tekee uskaliaita mutta perusteltuja ratkaisuja.       
5 Edistää osaamisellaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.       
6 Tuo uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön.       
7 Osaa ohjata ryhmää tavoitteen suuntaan.       
 KOKONAISVALTAISUUS       
8 Arvioi perustellusti toiminnan taustoja.       
9 Ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.       
10 Kykenee tarkastelemaan tehtävää eri toimijoiden kannalta.       
11 Käyttää olemassa olevia resursseja neuvokkaasti.       
12 Ennakoi tapahtumien tulevaa kehitystä.       
13 Osaa sovitella ristiriitoja yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.       
 PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS       
14 Osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan.       
15 Toimii sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi.       
16 Keskittyy olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi.       
 YHTEISTYÖKYKY       
17 Huomioi ryhmän jäsenten näkökulmat.       
18 Osaa toimia yhdessä muiden kanssa.       
19 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustojen edustajien kanssa.       
 VERKOSTOT       
20 Osaa hyödyntää ulkopuolisia verkostoja.       
21 Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa.       
22 Osaa verkostoitua.       
 


