Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Rakennelmien valmistus ja kunnossapito

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä matkailupalveluihin liittyviä rakennelmia tai
muita puitteita, esimerkiksi vaellusreittejä, latuja, lumi- ja jäärakentamista tai luontopolkuja sekä
kunnostamalla ja huoltamalla niitä.
Hän työskentelee ohjelmapalveluyrityksessä, hissiyhtiön palveluksessa, kuntien liikunta-, kulttuurija vapaa-ajan toimialueilla, tapahtumissa tai muussa yrityksessä tai
organisaatiossa.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Näytön arviointi
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden. Osaamista arvioivat työpaikkaohjaaja ja
opiskelija. Arviointipäätös tehdään Arvioidaan ammattiarviointikeskustelussa, johon osal- osaamisen näytöllä
listuvat opettaja, työpaikkaohjaaja
ja opiskelija. Arviointipäätöksen
tekevät opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.

Osaamispisteet

15

- josta
työssäopp.

15

Koodi:

MAT309

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

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja
 suunnittelee ja

rakentaa rakennelmia
ja muita palveluiden
tuottamisessa
tarvittavia puitteita

 pitää kunnossa,

2. Työmenetelmien, välineiden ja
varustaa ja huoltaa
materiaalien hallinta
rakennelmia ja muita
 Työvälineiden käyttö
palveluiden
 Koneiden ja laitteiden turvaltuottamisessa
linen käyttäminen
tarvittavia puitteita
 Huoltotoimien tekeminen
 käyttää ja tarvittaessa
3. Työn perustana olevan tiedon
huoltaa koneita,
hallinta
laitteita ja välineitä
 Luonnon ja toimintaympäris-  tekee jälkityöt
tön monimuotoisuuden
 arvioi omaa työtään.
huomioiminen
 Suunnitelmien mukaan toimiminen
 Taloudellisesti toimiminen
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 Ammattietiikka


Suunnittelu- ja valmistelutöiden tekeminen
Rakennelmien tai palveluiden puitteiden kunnossapitäminen
Jälkitöiden tekeminen
Oman työn arviointi

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
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)?

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiin:
Huolto ja kunnossapito
 tunnistaa huolto- ja kunnossapitotarpeet
 huoltaa ja kunnostaa rakennelmia suunnitellusti työturvallisuusasiat huomioiden

Osaamista hankitaan valmistamalla rakennelmia ja tekemällä
rakennelmien kunnossapitotöitä asianmukaisilla työvälineillä ja tavoilla, työskentelemällä elinkeinossa, työssäoppimisjaksolla tai
teoriaopetuksessa.
Osaamisen hankkimista tuetaan perehtymällä rakennelmien
valmistamisen ja kunnossapidon työmenetelmiin. Toteuttamismenetelmät laaditaan mahdollisimman elinkeinolähtöisiksi.
Osaamisen edistymistä seurataan pitämällä yhteyttä ohjaavan
henkilöstön kanssa työssäoppimisjaksoilla tai elinkeinossa. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ohjauskanavana. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisen osaamisen näytössä.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin matkailuopisto

Rakennelmien valmistus ja kunnossapito

Matkailualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

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

Osaamispisteet

15

- josta
työssäopp.

15

Koodi:

MAT309

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttöjaos
Päätös:

2 (2)

26.2.2015
LAMO C19/2015

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

Opiskelijapalaute tutkinnon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus 15 osp.
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa paTutkinnon osan osaamisen voi hankkia kokonaan tai osittain
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- työssäoppien.
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
Lisäksi työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käyte- sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista
tään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantami- sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista yhteistyötä.
seen.

