Rasekon paikallisesti tarjottava tutkinnon osa
Tutkintotaso: Ammattitutkinto (AT) ja erikoisammattitutkintotaso (EAT)

Valinnaisen tutkinnon osan nimi: Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kädentaitoalalle, 45 osp
Esim.
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (AT), johon osa voidaan liittää:

Sekä
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (EAT), johon osa voidaan
liittää:

Näiden yllä olevien lisäksi tutkinnon osan voi liittää valinnaiseksi osaksi HOKSin mukaan ainakin seuraavia kädentaitoalojen tutkintoja Rasekossa






Taideteollisuusalan perustutkinto (PT)
Taideteollisuusalan ammattitutkinto (AT)
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto (EAT)
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (PT)
sekä hyödyntää myös muissa tutkinnoissa esim. osana Rasekon Lasten Amis toimintaa

AT/ Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kädentaitoalalle, 45 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa


suunnitella ja organisoida oman ammattialansa ohjaustoimintaa



ohjata asiakasta ja asiakasryhmää



noudattaa säädöksiä, ohjeita, sopimuksia ja työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja



tuotteistaa ohjauspalvelun



arvioida työskentelyään

Arviointi
Opiskelija suunnittelee ja organisoi oman ammattialansa ohjaustoimintaa.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen
kriteerit













arvioi oman alan ammatillista osaamistaan ja ohjausosaamistaan tuottaakseen oman alansa ohjaustoimintaa
hallitsee monipuolisesti oman ammattialansa ohjaustoiminnassa käytettäviä tekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja sekä
työprosesseja
kartoittaa ja ottaa huomioon asiakkaan, tilaajan sekä kohderyhmän tarpeet ohjaustoiminnassa
kokeilee ja vertailee ohjaustoiminnassa käytettäviä ohjausmenetelmiä monipuolisesti ja perustelee valintansa
suunnittelee ja laatii yhteistyössä tilaajan kanssa ohjauskokonaisuuden kohderyhmä huomioiden
laatii erilaisia ohjaustoimintaa tukevia materiaaleja sekä hyödyntää digitaalisuutta monipuolisesti
toimii huomioiden tekijänoikeudet
erittelee ohjaustoiminnan kustannukset, laatii tarjouksen ja hyväksyttää sen tilaajalla
laatii käytännön toteutussuunnitelman hyväksytyn tarjouksen pohjalta
organisoi ohjaustoiminnan toteutussuunnitelman mukaisesti ja sopii tarvittaessa tilaajan kanssa muutoksista
käyttää työssään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja



Opiskelija ohjaa asiakasta ja asiakasryhmää.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen
kriteerit









ohjaa laadukkaasti ja suunnitelmallisesti asiakasta sekä asiakasryhmää hyödyntämällä luovasti toiminnallisia
ryhmäohjausmenetelmiä
työskentelee hyvässä vuorovaikutuksessa asiakasryhmän kanssa ja motivoi asiakasta kannustamalla monipuolisesti
työskentelee ratkaisukeskeisesti erilaisissa ohjaustilanteissa ja kehittää toimintaa tarvittaessa
valitsee ja käyttää joustavasti tukimateriaalia ohjaustilanteissa
käyttää ohjaustilanteissa monipuolisesti ammattisanastoa
antaa palautetta monipuolisesti yksilön ja ryhmän työskentelystä
ottaa vastaan palautetta omasta ohjauksestaan asiakkailta



Opiskelija noudattaa säädöksiä, ohjeita, sopimuksia ja työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen
kriteerit













noudattaa työturvallisuutta koskevia säädöksiä ja ohjeita sekä edistää työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja
noudattaa tilaajan kanssa tehtyä sopimusta ja käyttää työajan tehokkaasti
toimii vastuullisesti tavoitteiden saavuttamiseksi sovitussa aikataulussa
neuvottelee mahdollisista poikkeamista ja sopii niistä tilaajan kanssa sekä ilmoittaa muutoksista asiakkaille tarvittaessa
huolehtii oma-aloitteisesti toimintaympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä huomioon ottaen
ohjattavat ja työyhteisön muut jäsenet
huolehtii työ- ja suojavaatetuksesta ohjaustilanteen mukaan
toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa
käyttää ja edistää työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja ja huolehtii ergonomiasta

Opiskelija tuotteistaa ohjauspalvelun.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen
kriteerit







laatii kustannustietoisesti ammattialansa ohjauspalvelukokonaisuuden
työskentelee ammattialan laatuvaatimukset huomioiden
toimii yhteistyöverkostoissa ja ratkaisee ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä
markkinoi monipuolisesti ideoiden asiakkaille tuotteistamaansa ohjauspalvelukokonaisuutta hyödyntäen
digitaalisuutta
selviytyy työtilanteissa äidinkielellään (suomi) ja yhdellä vieraalla kielellä




Opiskelija arvioi työskentelyään.
Opiskelija
Hyväksytyn
suorituksen
kriteerit







arvioi realistisesti toteuttamaansa ohjauspalvelua
arvioi työskentelyään ohjaajana suhteessa laatimaansa suunnitelmaan ja saamaansa palautteeseen ohjattavilta
arvioi työskentelyään suhteessa laatimaansa suunnitelmaan ja saamaansa palautteeseen tilaajalta
arvioi kehittymistarpeitaan ja tunnistaa onnistumisiaan
määrittelee kehittämiskohteet arviointinsa perusteella



Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla oman ammattialansa ohjaustoimintaa
asiakasryhmälle sekä tuotteistamalla ohjauspalvelun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

