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YSAIOM3151 ELÄMYKSIÄ MEDIASTA, 1 osp
TUTKINNON OSA: VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN, 11 osp
OSA-ALUE: Äidinkieli, suomi
Valinnaiset osaamistavoitteet
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite
saavutettu

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö
ammattitaitovaatimusten ja kriteerien
pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja ympäristöt

ARVIOINTISUUNNITELMA
Mahdollisimman konkreettisia
arvioitavia asioita/taitoja
Arvioinnin helpottaminen

Lehti- ja verkkotekstien
sekä muun median
elämyksellinen
käyttäminen

• erilaisiin lehti- ja

Lehti- ja verkkotekstien
tuottaminen

• omien verkkotekstien ja muiden

• tuottaa verkkotekstejä ja muita

sisältöjen, esimerkiksi
sarjakuvien, lyhytelokuvien ja
videoblogien, tuottaminen

teoksia, esimerkiksi blogi- ja
lehtitekstejä, sarjakuvia ja
lyhytelokuvia

Erilaisten tekstien ja
teosten merkitysten
ymmärtäminen

• elokuvaan tms. teokseen

verkkoteksteihin kuten
blogeihin, videoblogeihin ja
muihin julkaisuihin
tutustuminen sekä tekstien
sisällön ja tavoitteiden
arvioiminen

• tulkitsee erilaisia verkkotekstejä ja
-julkaisuja sekä erittelee niiden
tyypillisiä piirteitä ja tavoitteita

• laatii elokuva-arvostelun

tutustuminen ja sen
merkityksen tulkitseminen

Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen
suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä.

Opiskelija osoittaa osaamisensa joko
yhteisten opintojen tai ammatillisten
opintojen oppitunneilla tai työpaikalla
tapahtuvan oppimisen yhteydessä.
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ARVIOINTI

ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Lehti- ja verkkotekstien sekä
muun median elämyksellinen
käyttäminen

tuottaa ymmärrettäviä
verkko- ja lehtitekstejä

tuottaa kieliasultaan ja
rakenteeltaan asiallisia
verkko- ja lehtitekstejä
hyvällä suomen kielellä

tuottaa oma-aloitteisesti
kieliasultaan ja
rakenteeltaan
moitteettomia,
ilmaisuvoimaisia ja
vivahteikkaita
verkkotekstejä ja muita
teoksia

Lehti- ja verkkotekstien
tuottaminen

käyttää ja tunnistaa
erilaisia verkon
tekstilajeja ja
ymmärtää niiden
pääkohdat

käyttää erilaisia
verkkotekstejä,
ymmärtää niiden
pääkohdat ja tulkitsee
tekstejä omaaloitteisesti

käyttää erilaisia
verkkotekstejä ja ymmärtää
niiden pääkohdat, tulkitsee
tekstien merkityksiä
monipuolisesti ja tekee
syvällisiä havaintoja mm.
niiden
vaikuttamiskeinoista

Erilaisten tekstien ja teosten
merkitysten ymmärtäminen

erittelee elokuvan tai
muun vastaavan
teoksen juonta ja
rakennepiirteitä

erittelee elokuvan tms.
teoksen juonta ja
rakennepiirteitä omaaloitteisesti, tulkitsee
teoksesta syntyviä
vaikutelmia

erittelee elokuvan tms.
teoksen tarinaa ja
rakennepiirteitä, tulkitsee
teoksesta syntyviä
vaikutelmia syvällisesti ja
oma-aloitteisesti

