Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Ympäristökohteiden kunnostaminen ja
hoitaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
työelämässä toteutettavassa
ammattiosaamisen näytössä
kunnostamalla paikallisesti
sovittavan ympäristökohteen
laaditun suunnitelman mukaisesti.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta



Ympäristökohteen
valitseminen, kunnostus- ja
hoitotoimenpiteiden
suunnitteleminen ja niiden
toteuttaminen
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 valita
kunnostustarpeessa
2. Työmenetelmien, välineiden ja
Arvioidaan ammattiolevan kohteen kuten
materiaalien hallinta
osaamisen näytöllä
valtateiden hirvivaara Kunnostus- ja
ja maisemointialueet,
hoitosuunnitelmien mukaan
jokivarsien
toimiminen
näkymäalueet,
 Kohteen kunnostamisessa
kyläraitit ja - keskukset,
tarvittavien työvälineiden ja
ravi-, urheilu- tai
kulkuneuvojen käyttäminen
leikkikenttien
ja huoltaminen
Ammattiosaamisen näyttöä
ympäristöt ja
 Kustannuslaskelmien
laskettelurinteet
voidaan jatkaa toisessa
noudattaminen
 lukea paikallisesti
työpaikassa/työkohteessa tai
 Luonto- ja kulttuuriarvojen
valittujen
koulutuksen järjestäjän
mukaisesti toimiminen
ympäristökohteiden,
osoittamassa muussa paikassa
 Materiaalien käyttäminen
kuten tie- ja
niin, että osaamisen osoittamisen
jokivarsien,
 Kunnostus- ja
kattavuus varmistuu.
kyläkeskuksien tai
hoitotoimenpiteistä
julkisten ulkoalueiden
raportoiminen ja työn
kunnostus- ja
tulosten arviointi
Näytön arviointi ja arvioijat
3. Työn perustana olevan tiedon
hoitosuunnitelmia ja
Arvioidaan ammattihallinta
noudattaa työssään
osaamisen näytöllä
Tutkinnon osan osaaminen

Kohteen
kunnostamista
ja
niitä
jota täydennetään
arvoidaan työpaikalla
hoitoa
koskevien
lakien
ja
 käyttää työvälineitä ja
tarvittaessa
ammattiosaamisen näytössä työtä lainsäädäntöä ja
viranomaismääräyksien
kulkuneuvoja, kuten
tehden . Osaamista arvioivat
noudattaminen
moottorisahaa,
viranomaismääräyksiä
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
 Kohteen kehitysvaiheiden
raivaussahaa, traktoria,
koskevin tehtävin.
seuraaminen

Opiskelija hankkii tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista
osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:
-

-

-

kunnostettavan ympäristökohteen valinta
havaintojen tai hoito ja kunnostussuunnitelmien
avulla
ympäristökohteen kunnostaminen tai hoitaminen
valittuja materiaaleja, työmenetelmiä, -välineitä ja –
koneita käyttäen sekä lakeja ja viranomaismääräyksiä
noudattaen
kustannusten, suunnitelmien ja kohteen
kehitysvaiheiden seuraaminen ja raportointi

Osaamista hankitaan toteuttaen erilaisia
ympäristökohteiden kunnostusprojekteja
lähiopetuksessa ja yhteityökumppaneiden
harjoituskohteissa ja työpaikalla työssäoppien . Työn
perustana olevaa tietoa hankitaan verkko- tai
lähiopetuksena. Osaamista voi hankkia myös kv-vaihdossa.

Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien
mukaisesti. Opiskelijan itsearvioi ja opettaja antaa
oppimista ohjaavaa palautetta.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Ympäristökohteiden kunnostaminen ja
hoitaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöllä.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta


Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

jyrsintä, erilaisia
ruohomaisten kasvien
leikkuuvälineitä, pieniä
4. Elinikäisen oppimisen
maansiirtokoneita tai
avaintaidot
muita tarvittavia
 Oppiminen ja
välineitä, joita kohteen
ongelmanratkaisu
kunnostamisessa ja
 Terveys, turvallisuus ja
hoidossa tarvitaan
työkyky
 tehdä suunnitelmien
mukaisia kunnostus- ja
hoitotoimenpiteitä
kohteessa
 noudattaa asetettua
kustannuslaskelmaa
 käyttää
henkilökohtaisia
suojaimia, ottaa
huomioon
työturvallisuusnäkökoh
dat ja ylläpitää
työkykyä
 edistää kestävän
kehityksen
toimintatapoja.
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

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

Materiaalien tunnistaminen

Työssäoppiminen
Laajuus 8 osp.
Työssäoppiminen voi tapahtua ympäristökohteen
kunnostamista toteuttavassa yrityksessä tai yhteisössä.
Työssäoppimisen aikana opitaan ammatillisia ja
työelämätaitoja.

