Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Vaelluksen ohjaaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
osallistumalla vaelluksen
suunnitteluun, valmisteluun,
toteutukseen ja jälkitöihin
yrityksessä tai muutoin
mahdollisimman aidossa
asiakaspalvelutilanteessa.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Ammattiosaamisen näyttöä
voidaan jatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa tai
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.

Näytön arviointi ja arvioijat
Tutkinnon osan osaaminen
arvoidaan työpaikalla

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

15

Koodi:

LUO320

9

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







Vaellusreitin valitseminen
Välineiden hyödyntäminen
Ryhmän käyttäytymisen
seuraaminen
Erätaitojen hyödyntäminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta



Paikantamisvälineiden
käyttäminen
 Ravinnon saannin
varmistaminen
 Vaelluksen aikaisten
turvallisuusriskien
välttäminen
 Kustannustehokkuuden
huomioon ottaminen
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (2)
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LAO C58/2015

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

Ammattitaitovaatimukset

Vaeltaminen ryhmän kanssa

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta



Arvioidaan ammattiTyötä tehdään siinä laajuudessa,
osaamisen näytöllä
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 toimia avustajana yli
vuorokauden kestävillä
vaelluksilla
 noudattaa matkailun
turvallisuusohjeita
luonnon olosuhteissa
 varustautuu
vaellukselle ja auttaa
siinä asiakkaita
 avustaa leiriytymisessä
ja ruokailuissa
vaelluksen aikana
 avustaa vaelluksen
aikana suunnistuksessa
 neuvoa ja palvella
asiakkaita vaelluksella
 kertoa asiakkaille
vaelluksen
vaativuudesta ja
selviytymisen
edellytyksistä
 huolehtia omasta ja
avustaa asiakkaiden
ravinnontarpeen
tyydyttämisestä
 huolehtia omasta
fyysisestä ja

Opiskelija/tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla
aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiin:

- vaelluksen valmistelu; reitit, varusteet ja vaativuus sekä
turvallisuus
- vaelluksella asiakaspalvelussa ja ohjauksessa avustamien
- vaelluksen jälkityöt; välineiden huolto, kustannusten ja
taloudellisuuden arviointi.

Tutkinnon osan osaamista hankitaan työelmälähtöisin
harjoittein, valmistelemalla ja toteuttamalla erilaisia vaelluksia
oppilaitoksella ja työssäoppimalla. Työnperustana olevaa tietoa
hankitaan lähi- ja verkko-opetustilanteissa sekä ryhmä- ja
itsenäisin tehtävin. Osaamista voi hankkia myös kv-vaihdossa.

Oppimisen etenemistä seurataan ja arvioidaan tutkinnon
perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti.
Opiskelija arvioi oppimistaan, saa siitä ohjaavaa palautetta ja
osallistuu vertaisarviointiin.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Vaelluksen ohjaaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

ammattiosaamisen näytössä työtä
tehden. Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.

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

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta







Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

2 (2)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

psyykkisestä
kunnostaan
ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
noudattaa asetettuja
laatu- ja
kustannustavoitteita
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.

Työssäoppiminen
Laajuus 9 osp.
Tutkinnon osan osaamisesta hankitaan vähintään 9
osaamispistettä työssäoppimalla.
Työssäoppmispaikkana voi olla alan yritykset tai yhteisöt.

Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Työssäoppimisjaksolla opitaan ammatillisia ja työelämätaitoja.
Tutkinnon osan osaamisen voi hankkia myös kokonaan
työelämässä tai kv-vaihdossa.

