Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhteinen tutkinnon osa / osa-alue

Lapin ammattiopisto
Lapin matkailuopisto
Lapin urheiluopisto

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Vieras kieli B-kieli

OSAAMISEN ARVIOINTI
Miten osa-alueen osaaminen arvioidaan tutkinnon
perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti?

B-kieli tarkoittaa peruskoulun vuosiluokilla 7.–9. alkavaa
vierasta kieltä. RKK ei tarjoa B-kielestä opetusta, mutta
opiskelijan muulla hankkima osaaminen tunnistetaan ja
tunnustetaan Perustutkinnon perusteiden
osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti.
Osaaminen arvioidaan portfoliolla, jossa opiskelija
esittelee vieraan kielen oppimistaan ja tämän kielitaidon
merkitystä työelämän kannalta. Arvioinnissa otetaan
huomioon myös opiskelijan mahdolliset todistukset ko.
kielen taidosta tai opiskelusta.
Osaamisen voi osoittaa myös kansainvälisessä
työssäoppimisessa alueella, jossa työkielenä on
opiskeltava kieli.
Osa-alueen arvosanan muodostuminen
Tämän osa-alueen arvosana muodostuu edellä esitetystä
osaamisen arvioinnista seuraavasti:
Opiskelija saa osa-alueesta arvosanan T1–K3. Opiskelijan
arviota omasta osaamisestaan kuullaan ennen kuin
opettaja tai opettajat päättävät arvosanan.

Osaamispisteet
Koodi:

3
Valinnainen
[Koodi]

ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa
toimiminen

Opiskelija
 osaa viestiä vieraalla kielellä
työelämän tilanteissa
 osaa toimia erilaisissa
Tekstien tuottaminen
vuorovaikutustilanteissa
Monikielisessä
vieraalla kielellä
ja -kulttuurisessa ympäristössä  osaa kirjoittaa alaan liittyviä
toimiminen
tekstejä vieraalla kielellä
 osaa tunnistaa kielen ja
Kielen oppimisen kehittäminen
kulttuurin merkityksen
 osaa kehittää kielen
oppimisen strategioitansa ja
oppimistapojaan.
Osaamistavoitteiltaan vastaava tunnustettava osaaminen
Aikaisemmin tai muutoin hankittu osaaminen tunnistetaan ja
tunnustetaan ja opiskelija hankkii vain puuttuvan osaamisen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

yhteisen tutkinnon osan
osa-alueen toteuttamisesta

Päätös:

1 (2)

LAO C43/16 LAMO C46/16 UOPI C6/16

OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelija voi hankkia osaamista esim.
 osallistumalla opetukseen esim. lukiossa tai vapaan
sivistystyön oppilaitoksessa
 kv-vaihdossa tai työssäoppimisessa ympäristössä, jossa
käytetään opiskeltavaa kieltä.
Opettaja voi ohjata ja tukea opiskelijan oppimista esim.
etäyhteyksin.

Opiskelijapalaute osa-alueen toteutuksesta
Opiskelija antaa osa-alueen suorittamisen lopussa palautetta
siitä, miten hyvin osa-alueen osaamisen hankkiminen ja
arviointi ovat onnistuneet.

OSAAMISEN TUNNUSTAMISESSA NOUDATETAAN
OPHn määräystä 1.6.2016, 10/011/2016. Voimassa 1.8.2016
Palaute ei vaikuta osa-alueen arviontiin. Palautetta käytetään
alkaen toistaiseksi.
osa-alueen toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.
”Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen
Arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät
periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa
peruskoulutuksessa”.
https://eperusteet.opintopolku.fi/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_
Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/muut_maara
ykset
ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen
kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä
Taulukko 1. Lukiokurssien tunnustaminen
kielitaidon taitotasoa A2.1 ja puhumisessa ja
Taulukko 2. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien
kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.
tunnustaminen
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Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkintotodistukseen tuleva ko. yhteisen tutkinnon osan
arvosana määräytyy suoritettujen pakollisten ja
valinnaisten osa-alueiden osaamispisteillä painotetuista
arvosanoista.
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Muutoin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisessa voi
käyttää Osaan.fi –palvelua, https://www.osaan.fi/
Päätöksen osaamisen tunnustamisesta tekee osa-alueen opettaja
tai opettajat yhdessä.
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