Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Poron käyttö matkailussa

Lapin ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
poromatkailutapahtumassa
käsittelemällä ja hoitamalla poroja.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Tilanteeseen kuuluu myös
erilaisten välineiden sekä
laitteiden käyttöä ja huoltoa ja
matkailutapahtuman valmistelua.
Ammattitaidon osoittamiseen
osallistuminen edellyttää
matkailun turvallisuusmääräysten
noudattamista. Työtä tehdään
siinä laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä
voidaan jatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.

Näytön arviointi ja arvioijat

15

Koodi:

LUO336

12

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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



Poromatkailutapahtumassa
toimiminen

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta






Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
jota voidaan
täydentää
osoittamalla
taloudellisuuden sekä
poromatkailun
historian ja nykypäivän
tuntemusta esim.
suullisesti kertomalla.
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Poron hyödyntäminen
matkailussa
Koneiden ja välineiden
käyttäminen
Ajoporojen hoitaminen ja
kuljettaminen
Tapahtuman kustannusten
seuraaminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta





Ajoporon ruokinnasta
huolehtiminen
Toiminnan taloudellisuuden
selvittäminen
Historian ja nykypäivän
hyödyntäminen
poromatkailussa

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, -turvallisuus ja
toimintakyky
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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
suorittaja osaa
 hoitaa poroja tarhassa
 valjastaa poron ja
ohjastaa sitä ahkiolla ja
reellä
 tehdä kuljetus- ja
tapahtumavalmisteluja
 avustaa
matkailutapahtumassa
 seurata kustannusten
muodostumista ja
hinnoitella
palvelutuotteita
 palvella asiakkaita
 kertoa porojen
elinympäristöistä ja
porotalouden
merkityksestä osana
kansallista ja lappilaista
kulttuuria
 ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
 käyttää
henkilökohtaisia
suojaimia, ottaa
huomioon
työturvallisuusnäkökoh

Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen pääasiassa
työskentelemällä työelämässä poromatkailutilalla.
Työtehtäväkokonaisuudet joissa oppimista hankitaan ovat;
-

matkailutilalla poron hoitaminen tarhassa
tapahtumavalmistelujen tekeminen
asiakkaan palvelu ja ohjaaminen
poromatkailutapahtumassa
tapahtuman talouden seuranta

Päivittäisen työskentelyn ohella osaamista hankitaan ohjatuilla
itseopiskelutehtävillä.
Osaamisen edistymistä seurataan ja arvioidaan sanallisen ja
kuvallisen työssäoppimispäiväkirjan (portfolion) ja
itseopiskelutehtävien avulla.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Poron käyttö matkailussa

Lapin ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Ammattiosaamisen näytössä
osoitettua osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja
yhdessä kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella.

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

dat ja ylläpitää
työkykyä
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 12 osp.
Työssäoppiminen tapahtuu poromatkailupalveluja tarjoavassa
yrityksessä. Työssäoppiminen ajoitetaan siten että myös
matkailun sesonkivaihtelun vaikutukset työn sisältöön tulevat
tutuksi.
Työssäoppimisine aikana opitaan niin ammatillisia kuin työelämä
taitoja.

