Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Luontopalveluissa toimiminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Näyttö toteutetaan
työssäoppimisjaksolla
työelämässä, jossa opiskelija
osoittaa osaamisensa toimimalla
avustajana luonto- ja
ohjelmapalveluiden valmistelussa
ja toteuttamisessa. Työpaikkana
voi olla luonto-, ohjelma- ja/tai
virkistyspalveluita tarjoava yritys.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja
oppimistehtävällä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja
oppimistehtävällä

Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa Arvioidaan
kattavasti tutkinnon perusteissa
osaamistehtävällä
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia ,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä
Osana näyttöä opiskelija osoittaa
tuntevansa alan verkostoja ja alan
työllistymis- ja
yrittäjyysmahdollisuuksia.
Näytön arviointi ja arvioijat
Näytössä osaamista arvioivat
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat työpaikkaohjaaja,
opiskelija ja opettaja.
Arviointipäätöksen tekee opettaja

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LUO317

10

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



Luonto-ohjaus- ja
palvelutilanteiden
suunnitteleminen ja
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
 kertoa paikallisista eri
2. Työmenetelmien, välineiden ja
vuodenaikoina
materiaalien hallinta
luonnossa tapahtuvista
 Luonto-ohjelmapalveluiden
ohjelmapalvelu-,
toteuttaminen
virkistys ja
 Työvälineiden ja
ulkoilumahdollisuuksist
tekniikoiden käyttäminen
a, kuten erilaisista
 Ohjelmapalvelutuotteiden
retkistä ja liikunnasta
kehittäminen
luonnossa
3. Työn perustana olevan tiedon
 suositella erilaisille
hallinta
asiakasryhmille
 Alueen ohjelma-, virkistys- ja
vaihtoehtoisia
ulkoilumahdollisuuksien ja
mahdollisuuksia omalla
palveluiden sisällön
toiminta-alueellaan
kartoittaminen
 toimia avustajana /
 Verkostoissa toimiminen
tukihenkilönä
4. Elinikäisen oppimisen
asiakasryhmän
avaintaidot
vieraillessa luontoa
 Oppiminen ja –
hyödyntävissä ohjelmaongelmanratkaisu
, ulkoilu- ja
virkistyskohteissa
 Vuorovaikutus- ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 löytää tulojen
hankkimismahdollisuuk
sia ja yritystoiminnan
aloitus- ja
kehittämismahdollisuu
ksia ohjelmapalvelu-,
ulkoilu- ja

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

-

asiakkaan informointi erilaisista paikallisista luonnosta
tapahtuvista ohjelmapalvelu, - virkistys ja
ulkoilumahdollisuuksista
avustajana toimiminen erilaisten luontoohjelmapalveluiden valmistelussa ja toteuttamisessa
omien työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen
(työllistyminen luonnossa toimiviin yrityksiin tai oman
yrityksen perustamiseen liittyvät asiat)

Oppimisympäristöt joissa osaamista voi hankkia:
työpaikka tai työssäoppimispaikka
itsenäinen tiedonhankinta
luennot, harjoitukset ja projektit
- Osaamista voi hankkia myös kv-vaihdossa.
Osaamisen edistymisen seuranta:
oppimispäiväkirja, jossa oppimistavoitteet
ryhmä- ja yksilöpalaute
oppimistehtävät
itsearviointi
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

ja työpaikkaohjaaja yhdessä
huomioon ottaen opiskelijan
itsearvioinnin.







Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella.
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tutkinnon osan toteuttamisesta
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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)?

virkistyspalvelujen
alalla, jotka liittyvät
luonnossa toimimiseen
selvittää kytkentöjä
toisiin aloihin ja löytää
yhteistyömahdollisuuks
ia
ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
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.

Työssäoppiminen
Laajuus 10 osp.
Työssäoppiminen tapahtuu erilaisissa alan yrityksissä tai
yhteissöissä. Työssäoppimisen aikana tutustutaan yrityksen ja
sen yhteistyöverkoston tarjoamiin palveluihin ja
työllistymismahdollisuuksiin.

