Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Paikallisesti tarjottava: Tapahtumaosaaminen

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Arvioidaan ammattiMatkailutapahtumien näyttö toosaamisen näytöllä
teutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla
työosuudellaan. Tutkinnon osan
tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman toteutukseen.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
osoittaa ammattitaitonsa tekemällä matkailutapahtuman teeman, luonteen ja tavoitteen mukaisia työtehtäviä. Näyttö annetaan kuudennen tai seitsemännen
matkailutapahtuman yhteydessä.
Näytön arviointi
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden. Osaamista arvioivat työpaikkaohjaaja ja
opiskelija. Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja
ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekevät opettaja ja työpaikkaohjaaja
yhdessä kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

- josta työssäopp.
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Koodi:

MAT3901

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta







Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

10

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet

Valmistautuu matkailutapahtumaan ja omiin työtehtäviin osana verkostoa
Työskentelee matkailutapahtuman luonteen ja sisällön
mukaisesti määritellyissä
työtehtävissä tapahtuman
aikana
Tekee tarvittavat jälkityöt tapahtuman päätyttyä
Arvioi matkailutapahtuman
merkitystä alueelle ja oman
työosuutensa vaikutusta ja
tärkeyttä osana tapahtuman
toteutumista

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta



Työtehtävien edellyttämien
välineiden, materiaalien ja
työmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttäminen
(työmenetelmät, välineet ja
varusteet vaihtelevat matkailutapahtuman mukaan)

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta



Matkailutapahtuman toteutumisen edellyttämän suunnittelu- ja yhteistyön laajuus
ja verkosto

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
 valmistautuu matkailutapahtumaan ja omiin
työtehtäviin osana verkostoa
 työskentelee matkailutapahtuman luonteen
ja sisällön mukaisesti
määritellyissä työtehtävissä tapahtuman aikana
 tekee tarvittavat jälkityöt tapahtuman päätyttyä
 arvioi matkailutapahtuman merkitystä alueelle ja oman työosuutensa vaikutusta ja tärkeyttä osana tapahtuman toteutumista

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
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)?

Matkailutapahtumia toteutetaan eri teemoihin ja aihealueisiin
liittyen ja opiskelija valitsee oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti erityyppisiä matkailutapahtumia (tapahtumat
ajoittuvat koko opiskeluajalle). Vuosittain tapahtumat voivat
myös teemallisesti vaihdella.
Teemoihin osallistumisen jälkeen opiskelija osaa toimia erilaisissa matkailutapahtumissa ja ymmärtää oman työn merkityksen
tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelija tietää
pääosin tapahtuman toteuttajaverkostot, tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheet.
Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen
Opetusmenetelmät:
 lähiopetus
 harjoitustyöt
 itsenäinen opiskelu
 aktiivinen ja osallistuva tapa toimia
Oppimisen arviointi
Osaamisen edistymistä seurataan ja tuetaan sekä kannustetaan
ohjaavalla palautteen antamisella.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Paikallisesti tarjottava: Tapahtumaosaaminen

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Osaamispisteet
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista /
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:

Tapahtuman eri vaiheiden
ymmärtäminen, kuten liikenne- ja kuljetusjärjestelyt,
ilmoittautuminen, accreditointi, turvallisuussuunnitelmat, median osallistuminen,
tiedottaminen
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Opiskelijapalaute tutkinnon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
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.
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Laajuus 4 osp.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Paikallisesti tarjottava: Tapahtumaosaaminen

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

10
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Koodi:

MAT3901

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Arviointisuunnitelma

Arvioinnin kohde
1. Työprosessin hallinta

Osaamispisteet

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
suunnittelee ohjattuna omaa työosuuttaan
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee omaa työosuuttaan

suunnittelee ja ideoi omaa työosuuttaan

tekee ohjattuna matkailutapahtumassa annettuja työtehtäviä

tekee itsenäisesti matkailutapahtumassa sovittuja ja annettuja työtehtäviä ja on joustava
työn muutoksissa

Tekee tarvittavat jälkityöt tapahtuman
päätyttyä

tekee ohjattuna jälkityöt

tekee itsenäisesti jälkitöitä

Arvioi matkailutapahtuman merkitystä
alueelle ja oman työosuutensa vaikutusta ja tärkeyttä osana tapahtuman toteutumista

arvioi ohjattuna matkailutapahtuman merkitystä ja omia kehittämistarpeita

arvioi ja tunnistaa omat kehittämistarpeet
sekä osaa arvioida itsenäisesti matkailutapahtuman merkitystä alueen matkailuelinkeinolle

tekee oma-aloitteisesti matkailutapahtumassa sovittuja ja annettuja työtehtäviä, ennakoi tilanteita ja työskentelee joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla
tekee tapahtuman loppuvaiheessa jo ennakoiden jälkitöitä ja tapahtuman päätyttyä on
ryhmän mukana huolehtimassa että jälkityöt
on kokonaisuudessaan tehtynä
arvioi ja tunnistaa omat kehittämistarpeet
sekä itsensä että tapahtuman järjestämisen
näkökulmasta

Valmistautuu matkailutapahtumaan ja
omiin työtehtäviin osana verkostoa
Työskentelee matkailutapahtuman luonteen ja sisällön mukaisesti määritellyissä
työtehtävissä tapahtuman aikana

osaa arvioida tapahtuman merkitystä nykyiselle ja tulevalle elinkeinon kehittämistoimelle

Arvioinnin kohde
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Työtehtävien edellyttämien välineiden,
materiaalien ja työmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttäminen (työmenetelmät, välineet ja varusteet vaihtelevat
matkailutapahtuman mukaan)

Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
käyttää ohjattuna matkailutapahtuman työtehtävissä käytettäviä välineitä, varusteita ja suoriutuu ohjattuna erilaisista työtehtävien mukaisista työmenetelmistä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää itsenäisesti matkailutapahtuman työtehtävissä käytettäviä välineitä, varusteita ja
suoriutuu erilaisista työtehtävien mukaisista
työmenetelmistä

valitsee ja käyttää itsenäisesti ja oma-aloitteisesti matkailutapahtuman työtehtävissä käytettäviä välineitä, varusteita ja suoriutuu erilaisista työtehtävien mukaisista työmenetelmistä

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Paikallisesti tarjottava: Tapahtumaosaaminen

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Tapahtuman eri vaiheet, kuten liikenneja kuljetusjärjestelyt, ilmoittautuminen,
accreditointi, turvallisuussuunnitelmat,
median osallistuminen, tiedottaminen
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Koodi:

MAT3901

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Arviointisuunnitelma

Arvioinnin kohde
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Matkailutapahtuman toteutumisen edellyttämän suunnittelu- ja yhteistyön laajuus ja verkosto

Osaamispisteet

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
hahmottaa ohjattuna keskustelussa verkostomaisen yhteistyön laajuuden

tietää eri vaiheiden vastuutahot ja toimijat

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna
suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa
tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

selviytyy tutuissa tilanteissa, mutta muuttuvissa
ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ymmärtää verkostomaisen yhteistyön laajuuden tunnistamalla tapahtuman suunnittelunja toteuttamisen työn laajuuksia

ymmärtää verkostomaisen yhteistyön laajuuden tunnistamalla tapahtuman suunnittelunja toteuttamisen työn laajuuksia

neuvoo ja opastaa asiakkaita tapahtuman aikana tapahtumapaikalla ja mahdollisesti sen
ympäristössä tapahtuviin toimintoihin
tietää eri vaiheiden vastuutahot ja toimijat,
sekä tuntee niiden toimintatavat

Arvioinnin kohde
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

4 (5)

on perehtynyt matkailutapahtuman käsikirjoituksiin
neuvoo ja opastaa oma-aloitteisesti ja innostuneesti asiakkaita tapahtuman aikana tapahtumapaikalla ja mahdollisesti sen ympäristössä tapahtuviin toimintoihin
tietää eri vaiheiden vastuutahot ja toimijat,
sekä tuntee niiden toimintatavat

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii tietoa ohjeiden mukaan
suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa

toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana
suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia
tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä
perustelee arviotaan

ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen
mukaisesti

arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään
kehittää toimintaansa saamansa palautteen
pohjalta

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Paikallisesti tarjottava: Tapahtumaosaaminen

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Osaamispisteet
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Koodi:

MAT3901

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Arviointisuunnitelma

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

kysyy neuvoa ongelmatilanteessa ja toimii saamansa ohjeen mukaan

selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista
oma-aloitteisesti

tekee matkailutapahtuman työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

tekee omatoimisesti matkailutapahtuman
työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät

toimii erilaisten ihmisten kanssa matkailutapahtumassa ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan
apua muilta
noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita
eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille

toimii erilaisten ihmisten kanssa matkailutapahtumassa ja ryhmässä

noudattaa matkailutapahtuman yhteisiä sääntöjä

noudattaa matkailutapahtuman yhteisiä sääntöjä ja on vastuullinen työtehtävissään

noudattaa matkailutapahtuman ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenen
ja työympäristön turvallisuuden

toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia
toimintatapoja
toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa matkailutapahtuman työyhteisön ja ryhmän jäsenenä
tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään
huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän
noudattaa matkailutapahtuman ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden
noudattaa täsmällisesti matkailutapahtuman
yhteisiä sääntöjä ja on vastuullinen työtehtävissään

