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Monimutkaistuvassa, verkostoituvassa ja 
kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan 
uudenlaisia taitoja haastavista tehtävistä 
selviämiseen ja yhdessä toimimiseen.

Globaalit kompetenssit ovat mm. taitoa 

• analysoida monimutkaisia ilmiöitä 

• ymmärtää erilaisuutta

• tehdä sujuvaa yhteistyötä 

• toimia muuttuvissa olosuhteissa

• oppia uutta 

• toimia vastuullisesti

• kunnioittaa ihmisarvoa 

(Hyytinen ym. 2015, Muukkonen ym. 2017, Toom 2012, OECD 2017)

Haasteena on, että globaaleja kompetensseja 
ei opi kirjoista eikä niitä voi harjoitella yksin. 

Globaalien kompetenssien oppiminen 
edellyttää pitkäkestoisia ja systemaattisia 
pedagogisia prosesseja sekä turvallista 
oppimisympäristöä. 

Lisäksi tarvitaan helposti käyttöön otettavia 
menetelmiä ja malleja kompetenssien 
kehittämiseen todellisissa 
toimintatilanteissa, esimerkiksi 
koululuokassa tai työyhteisössä. 

Tärkeää on oppia arvioimaan ja kehittämään 
omia ja yhteisiä tapoja toimia erilaisissa 
yhteistyö- ja tehtävätilanteissa.

Globaalit kompetenssit ja sen lähikäsitteet 

RATKAISUMME dLearn.Helsinki

Tutkimuspohjaiset kysymykset oman ja 
ryhmän toiminnan sekä sitä kautta 
taitojen arviointiin. Kyselyn voi koota 
joustavasti kehittämistarpeiden ja 
tilanteen mukaan.

Verkkopohjainen sovellus vastaamiseen 
(Experience Sampling Method (ESM)) ja 
tulosten tarkasteluun (Competence Wall) 
aidoissa tilanteissa: mm. välitön palaute, 
helppokäyttöisyys ja toistettavuus.

Malleja ja ohjeita kehittämisen tueksi 
opettajille, kouluttajille ja fasilitaattoreille. 
Myöhemmin sovellukseen liitetään myös 
tekoälypohjaista ohjausta. 

MAAILMA MUUTTUU, ENTÄ OSAAMINEN? 

TUKENA OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ 

Esimerkki: Osallistujien käsitys tiimin 

toiminnasta yhteisen tehtävän jälkeen 

Tarkastelussa oma ja/tai ryhmän toiminta. 
Välitön palaute ja tulosten tarkastelu auttaa 
löytämään kehittämistarpeita.

Opetuksessa alakoulusta korkeakouluun, 
työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnassa.

Monipuolisten globaalien kompetenssien 
hallitseminen on yhteydessä mm.  
opintomenestykseen, hyvinvointiin, 
osaamiseen ja työllistymiseen.

Osaamisen kehittämisen kannalta keskeistä 
on toiminnan aikana tapahtuva oman 
toiminnan reflektointi. Ihminen oppii 
tekemällä ja arvioimalla tekemistään.
(Schön 1987, Zimmermann 2006)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
minna.lakkala@helsinki.fi   
https://blogs.helsinki.fi/dlearnhelsinki/ 
@DlearnHelsinki
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