Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Työelämään valmistautuminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
etsimällä alantyöpaikkoja ja
tekemällä hakemuksen
työpaikkaan. Työpaikkassa
opiskelija osoittaa osaavansa
hallitsevansa alan työelämätaidot.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

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

Näytön arviointi ja arvioijat
Tutkinnon osan osaaminen
arvoidaan työpaikalla
Arvioidaan ammattiammattiosaamisen näytössä työtä osaamisen näytöllä
tehden . Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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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

Ammattitaitovaatimukset
Tuntee alansa työkulttuureja
ja - käytäntöjä sekä
Opiskelija
toimintatapoja koti- ja
 tuntee alansa
ulkomailla
työkulttuureja ja 2. Työmenetelmien, välineiden ja
käytäntöjä sekä
materiaalien hallinta
toimintatapoja koti- ja
 tieto- ja viestintätekniikkaan
ulkomailla
sekä sosiaalisen median
 hyödyntää tieto- ja
hyödyntäminen työpaikkoja
viestintätekniikkaa sekä
ja täydennys koulutus
sosiaalista mediaa
mahdollisuuksia etsittäessä
etsiessään työpaikkoja
 arvioida omaa
ja täydennys
ammattiosaamistaan ja
opiskelumahdollisuuksi
ammatillisia vahvuuksiaan ja
a
etsii sen mukaisia
 osaa arvioida omaa
työllistymismahdollisuuksia
ammattiosaamistaan ja
koti ja ulkomailta
etsii sen mukaisia
 toimialansa
työllistymismahdollisuu
yrittäjyysmadollisuudet
ksia koti ja ulkomailta
 etsii laaja-alaisesti
3. Työn perustana olevan tiedon
osaamistaan vastaavia
hallinta
työpaikkoja koti- ja
 analysoi
ulkomailta
työpaikkailmoituksia ja laatia  analysoi
siihen perustuen
työpaikkailmoituksia ja
työpaikkahakemuksen
laatia siihen perustuen
 valmistautuu
työpaikkahakemuksen
työpaikkahaastatteluun ja
 valmistautuu
osaa toimia
työpaikkahaastatteluun
haastattelutilanteessa
ja toimii
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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 työtehtäväkokonaisuuksiiin:
-

omaan osaamiseen perustuvien työmahdollisuuksien
etsiminen koti ja ulkomailla
työpaikan hakeminen ja haastatteluun
valmistautuminen
alan työpaikkojen rekrytointikäytännöt
alan työpaikoilla toimiminen, kulttuuri, viralliset ja
epäviralliset säännöt

Osaamista hankitaan selvittäen alan rekrytointikäytäntöjä,
etsimällä työllistymismahdollisuuksia ja harjoitellen
erilaisia työpaikkahakemiskäytäntöjä.
Oppimismenetelminä lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen
tiedonhankinta ja työssäoppiminen.

Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien
mukaisesti. Opiskelijan itsearvioi ja opettaja antaa
oppimista ohjaavaa palautetta.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 pitää yllä työkykyään




Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana on suoritettu merkintä.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

haastattelutilanteessa
johdonmukaisesti
tiedostaa toimialansa
yrittäjyysmahdollisuuks
ia
pitää yllä työkykyään

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 6 osp.
Työssäoppiminen ajoitetaan opintojen viimevaiheeseen
tavoitteena esim. sesonkiin työllistyminen.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa toimia alansa tavallisimmissa
kotimaisissa työpaikoissa
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa toimia alansa kotimaisissa työpaikoissa
tiedostaen erilaiset työkulttuurit ja käytänteet

osaa toimia alansa kotimaisissa ja eurooppalaisissa
työpaikoissa noudattaen erilaisia työkulttuurit ja
käytänteitä

tuntee toimialansa yleisempiä käytäntöjä ja
toimintatapoja

tuntee toimialansa käytäntöjä ja
toimintatapoja

tuntee toimialansa yleisempiä käytäntöjä ja
toimintatapoja sekä erityispiirteitä

osaa ohjattuna toimia monikulttuurisessa
työympäristössä

osaa toimia monikulttuurisessa
työympäristössä

osaa ohjattuna toimia monikulttuurisessa ja
kansainvälisessä työympäristössä

tieto- ja viestintätekniikkaan sekä
sosiaalisen median hyödyntäminen
työpaikkoja ja täydennys koulutus
mahdollisuuksia
etsittäessä

osaa käyttää yleisimpiä työvälitykseen
tarkoitettuja tieto- ja viestintätekniikan
sovellutuksia

käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä
sosiaalista mediaa työtä tai koulutusta
etsittäessä

käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa
sekä sosiaalista mediaa työtä tai koulutusta
etsittäessä

arvioida omaa
ammattiosaamistaan ja
ammatillisia vahvuuksiaan ja etsii
sen mukaisia
työllistymismahdollisuuksia koti ja
ulkomailta

etsii alan työpaikkoja seuraamalla
työpaikkailmoituksia

tunnistaa ammatillisen osaamisensa ja osaa
sen pohjalta etsiä työllistymismahdollisuuksia

opiskelijalle on muodostunut selkeä ammattiidentiteetti jonka pohjalta osaa etsiä erilaisia
työllistymismahdollisuuksia

tiedostaa omat vahvuutensa työllistymineen

etsii osaamistaan ja omia ammatillisia
vahvuuksia vastaavia työpaikkoja

etsii laaja-alaisesti osaamistaan ja ammatillisia
vahvuuksia vastaavia työpaikkoja koti- ja
ulkomailta

toimialansa yrittäjyysmadollisuudet

osaa hake ohjattuna tietoa toimialansa
yrittäjyysmadollisuuksia

etsii tietoa toimialansa
yrittäjyysmahdollisuuksista ja toimimisesta
yrittäjänä

tiedostaa toimialansa yrittäjyysmahdollisuudet ja
osaa analysoida mahdollisuuksiaan toimia alan
yrittäjänä

Tuntee alansa työkulttuureja ja käytäntöjä sekä toimintatapoja
koti- ja ulkomailla

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Työelämään valmistautuminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

10

Koodi:

LUOXXX

6

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

4 (4)

12.3.2015
Versio 1.0



analysoi työpaikkailmoituksia
ja laatia siihen perustuen
työpaikkahakemuksen

laatii työpaikkahakemuksen ilmoituksen
pohjalta

tunnistaa työpaikkailmoituksesta työnantajan
tarpeet ja laatii sen mukaisen
työpaikkahakemuksen



valmistautuu
työpaikkahaastatteluun ja osaa
toimia haastattelutilanteessa

tuntee haastattelun merkityksen

valmistautuu haastatteluun pohtien
haastattelun kulkua

tunnistaa työpaikkailmoituksesta työnantajan
tarpeet ja laatii työpaikkahakemuksen perustellen
monipuolisesti oman soveltumisensa tarjolla
olevaan työpaikkaan
valmistautuu haastatteluun pohtien työnantajan ja
omia tiedon tarpeita

vastaa kysymyksiin johdonmukaisesti

vastaa kysymyksiin johdonmukaisesti ja perustellen

osaa lyhyesti vastata kysymyksiin

tekee työehtoihin liittyviä kysymyksiä



pitää yllä työkykyään

tietää henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
merkityksen

tekee työhön ja työnantajaan liittyviä
kysymyksiä
tietää henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
merkityksen työkyvyn kannalta

ohjattuna päivittää ammatillista osaamistaan

kehittää ammatillista osaamistaan

tekee työhön, työn sisältöön ja työnantajaan
liittyviä kysymyksiä
huolehtii henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan
osana ammattitaitoaan
kehittää ja monipuolistaa ammatillista osaamistaan

