Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä alan
yrityksessä, laitoksessa tai
järjestön tehtävissä palvelemalla ja
avustamalla asiakkaita eläinten
kanssa toimittaessa.
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
Hän osoittaa ammattitaitonsa
myös eläinten päivittäisessä
hoidossa. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Näytön arviointi ja arvioijat

Tutkinnon osan osaaminen
arvoidaan työpaikalla
ammattiosaamisen näytössä
työtä tehden . Osaamista
arvioivat työpaikkaohjaajaja ja
opiskelija.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

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

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (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)?

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija tai tutkinnon
Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen
suorittaja osaa
pääsääntöisesti työelämässä työskentelemällä.
 toimia paikallisesti
käytettävien lemmikkiTyötehtäväkokonaisuudet joissa oppimista hankitaan

ja kotieläinten (esim.
porot, koirat, ponit,
ovat;
2. Työmenetelmien, välineiden ja
hevoset, kanit,
materiaalien hallinta
lampaat, vasikat)
- eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista
 Palvelun valmistelu ja
kanssa
huolehtiminen
asiakkaiden kanssa
 seurata eläinten kuntoa
toimiminen
- eläinten kanssa toteutettavien hyvinvointia
ja tehdä päivittäiset
 Toimiminen eläinten kanssa
hoitotoimenpiteet
edistävien tapahtumien järjestäminen ja
ja eläinten hoitaminen
 ottaa työssään
toteuttaminen
 Eläinten hoidon ja
huomioon eläinten
ympäristönhoidon
käsittelyyn liittyvät
Päivittäisen työskentelyn ohella osaamista hankitaan
työvälineiden käyttäminen
voimassa olevat
itseopiskelutehtävillä työkokonaisuuksista,
 Eläinten ja välineiden
säädökset
käyttäminen
tietopohjasta ja sen soveltamisesta käytänöön.
 käyttää ja hoitaa
palvelutilanteissa
tarvittavia välineitä ja
3. Työn perustana olevan tiedon
varusteita
Osaamisen kertymistä seurataan ja arvioidaan
hallinta
 toimia avustajana
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien
 Eläinten hyvinvoinnin
tilanteissa, joissa
mukaisesti sanallisen ja kuvallisen
edistäminen
eläimet ovat
 Lakien, asetuksien ja
hyvinvoinnin edistäjinä työssäoppimispäiväkirjan ja opiskelutehtävien avulla.
määräysten noudattaminen  neuvoa asiakkaita,
 Asiakaspalvelutilanteen
miten toimia eläinten
turvallisuuden ylläpitäminen
kanssa erilaisissa
ja riskien välttäminen
tilanteissa
 Yrityksen palveluiden
 ohjelmapalveluna
toiminta- ja tuotantokertoa eläimistä ja
ympäristön ja kustannusten


Asiakkaan ohjaamisen
suunnitteleminen ja
asiakkaan kanssa
työskenteleminen
Eläinten hoitaminen ja
käsitteleminen

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla

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

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

laskeminen
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, -turvallisuus ja
toimintakyky







Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

niiden hoidosta
ottaa huomioon
tilanteet, joissa eläimet
ovat osa yhteisön tai
yrityksen toimintaa ja
yksittäisten henkilöiden
turvallisuuden tunteen
ja hyvinvoinnin luojia
ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
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 15 osp.

Tutkinnon osan osaaminen hankitaan kokonaan
työssäoppimalla. Työssäoppimisen aikana opitaan sekä
ammatillisia- että työelämätaitoja.
Työssäoppimispaikkoja voivat olla esim. kotieläinpihat, husky-,
poro, ja hevosohjelmapalveluja tarjoavat yritykset.
Työssäoppimisen aikana opitaan sekä ammatillisia- että
työelämätaitoja.

