Kansainvälinen osaaja (International talent),15 osp
Osaamisen hankkiminen
Osaamista hankitaan ammattitaitovaatimusten mukaisesti työelämäyhteyksissä, kunkin maan koulutusja työkulttuurin mukaisesti.
Opiskelija hankkii osaamista työtehtävistä ja tehtävistä jotka kehittävät monikulttuurisia taitoja.
Osaamista voidaan hankkia kansainvälisten liikkuvuuksien, kotikansainvälistymisen aikana sekä
kotimaan monikulttuurisissa yhteyksissä. Opiskelijalla on riittävä osaaminen tarvittavasta kielestä
suoriutuakseen tehtävistä ja arjen vuorovaikutustilanteista
Opiskelija voi hankkia osaamista esim.
• työelämässä hankittavan osaamisen yhteydessä kotimaassa tai ulkomailla
• kotimaassa kansainvälisessä työelämäyhteydessä
• kansainvälisen liikkuvuuden aikana oppilaitoksessa
• kv-tutorina / alumnina saapuvan opiskelijan ohjauksessa
• virtuaaliympäristössä, mm. eTwinning
Opettaja ohjaa oppimisen aikaista osaamisen hankkimista keskusteluin ja käyttää apunaan digitaalisia
apuvälineitä, oppimisalustoja ja sovelluksia.
Opettaja antaa oppimisen aikaista suullista ja kirjallista palautetta.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

toimia ulkomailla tai kotimaassa kansainvälisessä oman alansa työelämäyhteydessä
toimia arjen tilanteissa, sekä mm. käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia tehtävissään ja
arjen tilanteissa (arkioppiminen)
toimia monikulttuurisissa tilanteissa ja ymmärtää kulttuurien eroavaisuuksia suhteessa
itseensä, sekä huomioi kulttuurien eroja ja sopeutuu niihin.

Arviointi
Opiskelija toimii kansainvälisessä työelämäyhteydessä
Opiskelija

Tyydyttävä
T1

•
•
•
•

työskentelee ohjatusti työyhteisön jäsenenä
tekee annettuja oman alansa tehtäviä ja osaa tarvittaessa pyytää apua
toimii työpaikalla noudatettavien kulttuurisidonnaisten käytäntöjen mukaisesti
noudattaa yhteisesti sovittuja työaikoja
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•

suoriutuu annetuista tehtävistä käyttäen tarvittavaa vierasta kieltä. Käyttää tarvittaessa
digitaalisia välineitä tullakseen ymmärretyksi

•

työskentelee alkuohjauksen jälkeen itsenäisesti ja pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan
eteen tulevia ongelmia
hyödyntää hankittua osaamista ja osaa soveltaa sitä muuttuneessa
toimintaympäristössä
toimii aktiivisena työyhteisön jäsenenä
hankkii itsenäisesti tietoa työhön liittyvistä kulttuurisista tekijöistä ja soveltaa niitä
tehtävissään
käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia
omaa tarvittavaa vierasta kieltä suoriutuakseen vuorovaikutustilanteista
toimii arjen tilanteissa kulttuurisensitiiviset tekijät tunnistaen

Tyydyttävä
T2

•

Hyvä H3

•
•
•
•
•

Hyvä H4
•
•

Kiitettävä K5

•
•
•

omaa hyvät ammatilliset tiedot ja taidot kyeten nopeasti sopeutumaan kansainväliseen
toimintaympäristöön
soveltaa osaamistaan itsenäisesti ja etsii aktiivisesti ratkaisuja työssään eteen tuleviin
ongelmiin
käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia hyödyntäen niiden suomia mahdollisuuksia
omaa hyvän tarvittavan kielitaidon ja kykenee luontevasti osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin
Tunnistaa kulttuurien väliset erot kehittäen itseään ja ammatillista osaamistaan

Opiskelija toimii arjen tilanteissa, sekä mm. käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia tehtävissään
ja arjen tilanteissa (arkioppiminen)
Opiskelija

•
•
•
•

suoriutuu vähäisellä ohjauksella tavallisista arjen tilanteista kuten julkisen liikenteen
käytöstä ja ruokaostosten tekemisestä
osallistuu vuorovaikutustilanteisiin käyttäen yksinkertaisia vieraan kielen ilmaisuja
ymmärtää tapakulttuurien erot suhteessa omaansa
pyytää tarvittaessa apua
hyödyntää digitaalisia välineitä esimerkiksi julkisen liikenteen käytössä

•
•
•

osaa itsenäisesti ratkaista arjessa esiintyviä ongelmia
suunnittelee rahankäyttöä olemassa-olevien varojen mukaan
osallistuu arjen vuorovaikutustilanteisiin käyttäen tarvittavaa vierasta kieltä

•

Tyydyttävä
T1

Tyydyttävä
T2
Hyvä H3
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•
•

käyttää monipuolisesti digitaalisia välineitä ja sovelluksia ja hyödyntää niitä arjen
tilanteissa
perehtyy vieraaseen tapakulttuuriin ja hakeutuu vuorovaikutustilanteisiin
kehittääkseen kieliosaamista ja kulttuurin tuntemusta

Hyvä H4

Kiitettävä K5

•
•
•
•
•

osaa hyödyntää kansainvälistymistaitoja monipuolisesti
toimii tavoitteellisesti kehittäen monikulttuurista osaamistaan
altistaa itsensä vuorovaikutustilanteisiin arjen tilanteissa
tunnistaa kehitystarpeensa ja toimii tulevaisuusorientoidusti
käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia verkostoituessaan

Opiskelija toimii monikulttuurisissa tilanteissa ja ymmärtää kulttuurien eron suhteessa itseensä,
sekä huomioi kulttuurien eroja ja sopeutuu niihin
Opiskelija

Tyydyttävä
T1

•
•
•
•
•

ymmärtää vähäisellä ohjauksella kulttuurien väliset erot
arvioi itseään suhteessa muihin kulttuureihin
Hyväksyy erilaisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen sosiaalisen ja kulttuurisen
näkökulman suhteessa itseensä
käyttää vähäisellä ohjauksella digitaalisista lähteistä saatavaa tietoa muista
kulttuureista
ottaa selvää tapakulttuurien eroista välttääkseen tahattomat väärinkäsitykset

Tyydyttävä
T2

•

hankkii itsenäisesti tietoa kulttuurien välisistä eroista
arvioi itseään suhteessa muihin kulttuureihin
sopeutuu itsenäisesti muuttuneeseen toimintaympäristöön ja toimii kulttuurien erot
huomioon ottaen työn- ja arjen tilanteissa
ymmärtää kestävän kehityksen sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulman suhteessa
itseensä
tunnistaa tapakulttuurien erot ja sopeutuu tilanteisiin
käyttää sopivia digitaalisia välineitä ja lähteitä parantaakseen ymmärrystä
monikulttuurisuudesta
käyttää hyväkseen kielitaitoa arki- ja työtilanteissa

•
•
•
•
•

osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa tilanteissa
hyödyntää vahvaa vieraan kielen osaamista arjen- ja työn tilanteissa
jakaa omaa kulttuuritaustaa vuorovaikutustilanteissa työssä ja vapaa-ajalla
hallitsee tapakulttuurien erot ja osaa toimia niissä
toimii kulttuurisensitiivisyyttä edistäen

•
•
•
•

Hyvä H3
•
•

Hyvä H4

Kiitettävä K5
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•
•

käyttää monipuolisesti tilanteisiin sopivia digitaalisia välineitä ja sovelluksia
toimii tulevaisuus orientoituen suhteessa itseensä ja muuhun maailmaan

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kansainvälisessä työpaikassa, oppilaitoksessa tai
työpaikalla ulkomailla tai kansainvälisessä verkostoyhteistyössä tai –tilanteissa. Osaaminen osoitetaan
pääsääntöisesti ammatillisen tutkinnon osan, tai yhteisten tutkinnon osan osa-alueen näytön kanssa
samassa yhteydessä.
Osaamisen arviointi toteutetaan REDUn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_peru
stutkinnot/muut_maaraykset
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