Avoimen oppimisen suosituksia
▪ Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden
linjauksessa on määritelty aikataulu laadittavista
suosituksista.

– Suositukset täsmentävät, miten organisaatiot voivat
toteuttaa linjauksen toimenpiteitä, ja antavat
käyttäjille ja tekijöille neuvoja avoimen oppimisen
edistämiseen.
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Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
▪

Avoimien oppimateriaalien laatukriteerit tukee tekijöitä, käyttäjiä ja taustaorganisaatioita
tuottamaan, käyttämään ja jakamaa avoimia oppimateriaaleja
▪ Keskittyy nimenomaan avoimuuden kannalta tärkeisiin kriteereihin
▪ Laatukriteereitä on viisi, ja niillä on omat osatekijänsä
▪ Kriteerit on järjestetty perus-, kehittyneelle ja edistyneelle tasolle
Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on
sisällöltään luotettavaa.
Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas
avoin oppimateriaali mahdollistaa
monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja
opettaa.
Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas
avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa
tilanteissa mahdollisimman helposti
käytettävissä.
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Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas
avoin oppimateriaali on helposti
löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla
hän voi levittää sitä eteenpäin.
Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta
avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja
päivitetään säännöllisesti. Lisäksi
materiaalin tekemisessä hyödynnetään
muita avoimia materiaaleja ja
yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa
oppimateriaaleissa?
Opas tukee Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen kolmatta periaatetta,
jonka mukaan saavutettavuus otetaan huomioon avoimia oppimateriaaleja laadittaessa ja
tuotettaessa. Oppaan tarkoituksena on tuoda esiin hyviä käytänteitä, jotka auttavat
periaatteen soveltamisessa.
Opas ohjaa oppimateriaalin käyttäjiä arvioimaan materiaalien saavutettavuutta, tekijöitä
huomioimaan saavutettavuus ja organisaatioita edistämään oppimateriaalien
saavutettavuutta.
Opas antaa vinkkejä saavutettavuuden arviointiin ja työvälineitä oppimateriaalin tekijälle
oman saavutettavan oppimateriaalin suunnitteluun sekä tuottamiseen.
Hyvin saavutettavuutta tukevalla organisaatiolla on lain edellyttämien tehtävien lisäksi monia
tapoja tukea niin oppimateriaalien käyttäjiä kuin tekijöitä.
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Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?
▪ Avoimen oppimisen osaamisvaatimukset määrittelee,
minkä taitojen osaamista avoimen oppimisen osaajilta
odotetaan
▪ Palvelee kansallisen ja organisaatioiden tason avoimen
oppimisen koulutusta
▪ Kumuloituvat osaamisvaatimukset:
– Avoimien oppimateriaalien hyödyntäjä
– Avoimien oppimateriaalien laatija
– Avoimen oppimisen vaikuttaja
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Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta meritoituminen
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▪

Kertoo mikä, miten ja ketä meritoi

▪

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus: oppimisen ja oppimateriaalien
avoimuuden kehittämiseksi tehtyä työtä arvostetaan meritoitumisessa ja työtehtävien
suunnittelussa

▪

Pääosassa opettajat, mutta suositus huomioi myös muut oppimisen avoimuuden
hyväksi työskentelevät, kuten tutkijat

▪

Meritoinnissa huomioitavia periaatteita: antaa ohjeita organisaatiolle ja esihenkilöille

▪

Käyttökohteet: rekrytoinnit, urapolku, palkkaus ja palkitseminen

▪

Lähtökohta: avoimuutta voi edistää monin tavoin, joten jokainen voi aloittaa omalta
tasoltaan

▪

Sisältää ohjeita siitä, mitä esim. organisaatiolta edellytetään ja mitä oppimisen
avoimuutta edistäneen henkilön kannattaa tuoda esille

Tutustu lisää avoimen oppimisen suosituksiin
Suosituksia
▪
▪
▪
▪
▪

Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja?
Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?
Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?

Muuta materiaalia
▪

Avoimen oppimisen webinaari 1 - avoimet oppimateriaalit, avointen oppimateriaalien
laatukriteerit ja avoimen oppimisen osaamisvaatimukset
▪ Avoimen oppimisen webinaari 2 - Creative Commons -lisenssit, avointen
oppimateriaalien saavutettavuus ja avoimella oppimisella meritoituminen
▪ Avoimet oppimateriaalit -opas
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