Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden
avulla

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija ammattiosaamisen
näytössä keräämällä maastosta tai
hankkimalla muulla tavalla
hyvinvointituotteeksi sopivaa
materiaalia ja valmistamalla niistä
hyvinvointituotteita tai tuotteen.
Ammattitaito osoitetaan
asianmukaisissa tiloissa, kuten
harjoitusyrityksissä, yrityksissä,
laitoksissa, liikunta- ja
kuntoilukeskuksissa tai kylpylöissä,
joissa hyvinvoinnin tuottaminen
asiakkaalle on mahdollista.
Näytössä hyvinvoinnin
tuottamisessa käytetään
opiskelijan kehittämiä ja
valmistamia tuotteita.
Materiaaleja hankitaan ja
käsitellään riittävän
monipuolisesti, jotta
ammattitaitovaatimukset
saavutetaan. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

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

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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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
Luonnon
Opiskelija tai tutkinnon
Opiskelija/ tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon
hyvinvointituotteiden
suorittaja osaa
osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista
keruuprosessien
 valita
osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväsuunnitteleminen,
hyvinvointituotteeksi
kokonaisuuksiiin joko itsenäisesti tai työssäoppimalla:
toteuttaminen ja tuotteiden
soveltuvat luonnon
tuotteistaminen
keruutuotteet (esim.
2. Työmenetelmien, välineiden ja
turve, savi, yrtit)
- hyvinvointituotteiksi soveltuvien
materiaalien hallinta
 käyttää
luonnontuotteiden valinta, keruu ja käsittely
 Hyvinvointituotteeksi
luonnontuotteita
valittuja välineitä käyttäen.
soveltuvan materiaalin
ihmisen hyvänolon
kerääminen
- hyvinvointia edistävien tuotteiden
edistämiseen
 Hyvinvointituotetyön
hoidoissa, kylvyissä
kehittäminen, valmistaminen ja varastointi
koneiden ja välineiden
hauteina ja osana
- asiakaspalvelu luonnonmateriaaleja
käyttäminen
elämyksiä
hyödyntävissä hyvinvoinnin
 Hyvinvointituotteen laadun  hyvinvointituotteiden
tuottamispalveluissa
arvioiminen ja seuraaminen
valmistaminen,
 Hyvinvointituotteiden
käsitteleminen ja
valmistaminen,
varastoiminen
Osaamisen hankinnassa korostuu opettajan ohjaama
käsitteleminen ja
 jatkojalostaa
itsenäinen tiedonhankinta, tuotteiden keruu ja
varastoiminen
hoitotuotteita
käsittely sekä markkinointi. Lähi- ja verkko Asiakkaiden palveleminen
 käyttää
opetuksella avataan työkokonaisuuksia ja tuetaan
 Palvelujen tuotteistaminen
hyvinvointituotetyöhön
osaamisen kehittymistä. Työssäoppiminen alan
ja hinnoittelu
kuuluvia koneita ja
yrityksissä tai itsenäinen omien tuotteiden
 Markkinointi ja
laitteita
verkostoituminen
 palvella erilaisia
tuotekehitys ja tuottaminen kokoaa opitun
3. Työn perustana olevan tiedon
asiakasryhmiä
osaamiseksi.
hallinta
 markkinoida ja toimia
 Luonnon
verkostoituneena
Osaamisen kertymistä seurataan ja arvioidaan
hyvinvointituotteeksi
 ottaa työssään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien
soveltuvan materiaalin
huomioon toiminnan
tunnistaminen
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Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Tutkinnon osan osaaminen
arvoidaan ammattiosaamisen
näytössä tehtyjen havaintojen
pohjalta. Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaaja tai muu
työelämän edustaja ja
opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja tai muu
työelämän edustaja ja
opiskelija. Arviointipäätöksen
tekee opettaja ja
työelämäedustaja yhdessä
kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen

9

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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



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

Näytön arviointi ja arvioijat;

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Materiaalien käsittelyyn ja
säilytykseen liittyvien
ominaisuuksien huomioon
ottaminen luonnon
hyvinvointituotteiden
käyttämisessä
 Määräysten ja säädösten
tunteminen ja lupien
hankkiminen
ammattimaiseen toimintaan
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus- ja
yhteistyötaidot
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
työkyky
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

turvallisuuden ja
mukaisesti oppimispäiväkirjan, dokumenttien ja
vastuullisuuden
kertyneen luonnonmateriaalien ja pohjalta.
käyttää
henkilökohtaisia
suojaimia, ottaa
huomioon
työturvallisuusnäkökoh
dat ja ylläpitää
työkykyä
edistää kestävän
kehityksen
toimintatapoja
hyödyntää alueensa
perinnettä ja kulttuuria
toiminnassaan.



Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta

Työssäoppiminen

Laajuus 9 osp.
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Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella.
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- josta
työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

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.
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Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

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

Työssäoppiminen ja itsenäinen työskentely määritellään
opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.
Määrittelyyn vaikuttavat paikalliset
työssäoppimismahdollisuudet sekä opiskelijan omat valmiudet.
Työssäoppimisen aikana opitaan sekä ammatillisia- että
työelämätaitoja.

