Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Luonnossa ohjaaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja
kriteereitä.

1. Työprosessin hallinta



Ammattiosaamisen näyttöä
voidaan jatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa tai
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että osaamisen
osoittamisen kattavuus
varmistuu.

Luonto-ohjaamisen
suunnitteleminen,
valmistautuminen ja
toteuttaminen

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta







Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja
sitä täydennetään
tarvittessa
Kulttuuri- ja
paikallistuntemus
oppimis tehtävin
Ohjelmapalvelujen
kustannusten
muodostuminen
oppimistehtävin
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Koodi:

LUO141
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Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta


Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

35

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
toimimalla alan yrityksen
ohjelmapalveluissa
palveluketjun eri vaiheissa
sesongin ja työtilanteen
mukaisesti (suunnittelu,
valmistelu ja toteuttaminen).

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Maasto-olosuhteissa
ohjaaminen
Tapahtumien järjestäminen
Koneiden, laitteiden ja
välineiden käyttäminen
Tapahtumapaikalla
toimiminen
Turvallinen ohjaaminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta



Asiakassuhteen
ylläpitäminen ohjaamisessa
ja tapahtumien
järjestämisessä
 Teknisten apuvälineiden
esitteleminen ja
suositteleminen asiakkaalle
 Kustannusten
muodostumisen
seuraaminen
 Luonnon, kulttuurin ja
perinteen hyödyntäminen
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 toimia avustajana
erilaisten
asiakasryhmien kanssa
maasto- ja
vesistöolosuhteissa
 käyttää maastoolosuhteissa
asiakasryhmien kanssa
toimimiseen soveltuvia
henkilökohtaisia
viestintä- ja
asiakaspalvelukeinoja
 kohdata erilaisista
kulttuureista tulevia tai
muutoin erilaisia
asiakasryhmiä
 kertoa paikallisesta
luonnosta,
luonnonilmiöistä,
paikallisesta luonto- ja
eräperinteestä sekä
kulttuurista
 toimia avustajana
järjestettäessä
maastoruokailuja tai
muita palveluja
tarvittaessa isoillekin
ryhmille
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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 osaamistavoitteiden mukaisen
osaamisen osallistumalla seuraaviin työelämälähtöisiin
tehtäväkokonaisuuksiin:

-

erilaisten maastossa tapahtuvien tapahtumien
suunnittelu ja valmistelu

-

avustaminen asiakasryhmien ohjaamisessa maasto- ja
vesistöolosuhteissa erilaisiä välineitä ja varusteita
käyttäen sekä asiakasta niiden käytössä opastaen

-

tapahtumakohteiden valmistelu, rakentaminen ja
huolto (sesongit ja yksittäinen tapahtuma)

-

hygienia, turvallisuus ja kustannukset, EA – II koulutus,
Tulityökortti ja Matkailun turvallisuuspassi tai vastaava

Tutkinnon osan osaamista hankitaan työelmälähtöisin
harjoittein, valmistelemalla ja toteuttamalla erilaisia tapahtumia
ja työssäoppimisjaksoilla. Työnperustana olevaa tietoa
hankitaan lähi- ja verkko-opetustilanteissa sekä ryhmä- ja
itsenäisin tehtin. Osaamista voi hankkia myös kv-vaihdossa.

Oppimisen etenemistä seurataan ja arvioidaan tutkinnon
perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti.
Opiskelija arvioi oppimistaan, saa siitä ohjaavaa palautetta ja
osallistuu vertaisarviointiin.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Luonnossa ohjaaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

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

Arviointisuunnitelma

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:

LUO141

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

 Oppiminen ja

ongelmanratkaisutaito
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja työkyky


Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa,
johon osallistuvat
opettaja,
työpaikkaohjaaja ja
opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja
työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.

18










valmistella
pienimuotoisia
aktiviteetteja kuten
suunnistusta ja
terveysliikuntaa ja
avustaa isojen luontoohjelmapalvelujen
toteutuspaikkojen
rakentamisessa ja
purkamisessa
hoitaa, huoltaa ja
ylläpitää varusteita,
koneita, välineitä ja
tapahtumapaikkoja
huolehtia omasta ja
asiakkaiden
turvallisuudesta
ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
seurata kustannuksien
muodostumista
noudattaa yrityksen
antamia
asiakaslupauksia ja
laatutavoitteita.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

2 (3)

12.3.2015
LAO C58/2015

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

Tutkinnon osan osaamista voidaan hankkia työssäoppien
ulkomailla, mikäli kyseessä ei ole opintojen ensimmäinen
tutkinnon osa. Opiskelija valitaan alakohtaisten KV-kriteerien
perusteella.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Luonnossa ohjaaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen
näytön perusteella

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

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija
Opiskelija
antaa
antaa
tutkinnon
tutkinnon
osan
osan
suorittamisen
suorittamisen
lopussa
lopussa
palautetta
palautetta
siitä,
siitä,
miten
miten
hyvin
hyvin
osaamisalueen
osaamisalueen
osaamisen
osaamisen
hankkiminen
hankkiminen
ja arviointi
ja arviointi
ovat
ovat
onnistuneet.
onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
Palaute
käytetään
ei vaikuta
tutkinnon
tutkinnon
osan osan
toteutuksen
arviontiin.
kehittämiseen
Palautetta ja
käytetään
parantamiseen.
tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

3 (3)

12.3.2015
LAO C58/2015

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

Työssäoppiminen
Laajuus 18 osp.
Työssoppimisjakso
Työssäoppimispaikalla
ajoitetaan
opitaansesonkilähtöisesti
rakennustyömaallasiten että
siihen
toimimista
sisältyy
yleisesti
sekä valmistelevia
sekä työaikojen
töitä,
ja työturvallisuusvälineiden ja ym.
tapahtumaympäristöjen
ohjeiden noudattamista rakenamista
ja työkalujen ja
käyttöä.
huoltoa että
asiakaspalvelutilanteita.
Mikäli rakennustyömaalla on menossa perustustyövaihe,
voidaan työpaikalla oppia:
Työssäoppimisjaksolla
- Maanrakennus-, viemäri-,
opintaan
salaojitus
ammattiosaamisen
ja eristystyöt lisäksi alan
työelämätaitoja
- Perustusten mittaus-,
sekä työn
anturoiden
sisällön muuttumista
muotti-, raudoitus-,
sesongin
mukaan.
betonointi-,
Alanpurku
yrityksissä
ja jälkihoitotyöt
toimimista yleensä, alan toiminnan
vuosirytmiä
- Perusharkkojen
ja rekrytointikäytäntöjä.
muuraus

