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AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu
Valmentautuminen ja raportointi

• Valmentautuminen työelämässä

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

• Valmennukseen kuuluvat oppimistehtävät, kuten CV ja
työnhakukirje, kohdemaahan perehtyminen, työvaatteet,
asunnon hankkiminen, apurahan hakeminen,
matkasuunnitelmien tekeminen, rokotusten tarkistaminen,
vakuutuksen hakeminen

tapahtuvaan oppimiseen sekä
työtehtäviin ulkomailla

• Matka-asiakirjojen tekeminen

• Matkajärjestelyt, matka-asiakirjat, sopimukset ja raportointi
• Toteutetaan kontakti- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä,
aloitus viimeistään vaihtoa edeltävän jakson alussa

• Toteutetaan henkilökohtaisena tai pienryhmävalmennuksena
Kieli- ja kulttuuriosaaminen

• Toimiminen ja viestintä vieraalla kielellä
kansainvälisessä työympäristössä

• Kohdemaan kulttuuriin sekä kieleen perehtyminen
• Kielen oppiminen käytännössä: asiointi kohdemaassa
vieraalla kielellä julkisissa paikoissa (esimerkiksi kaupoissa,
apteekissa, terveyskeskuksessa, pankissa, ostettaessa lippuja
julkisen liikenteen liikennevälineisiin)

• Kohdemaan kulttuuriin tutustuminen

• Oman ammattialan erikoissanastoon perehtyminen
• Kulttuurieroihin tutustuminen
Työskentely ulkomailla

• Työtehtävien suunnittelu ja
toteuttaminen kansainvälisessä
ympäristössä

• Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien

•
•
•
•

ihmisten kanssa toimiminen

• Työturvallisuuden huomioiminen
ulkomailla

• Oman alan työvälineiden ja materiaalien

Toteutetaan työssäoppien oman alan työpaikoissa.
Oman alan perustyömenetelmät kohdemaassa
Viestintä ja yhteistyö monikulttuurisessa ympäristössä
Tutkinnon osa voidaan toteuttaa myös työskennellen
kohdemaan oppilaitoksen sisäisessä palvelutoiminnassa
(ravintola, kampaamo, auto- tai muu korjaamo,
kiinteistönhuolto, tuotanto-, toimisto- ja viestintäpalvelut
jne.).

käyttö kohdemaassa

Jälkitoimet
• Raportointi ulkomaan
työssäoppimisjaksolta

• raportointi (mobility tool, blogit, muu sosiaalinen media)
• osallistuminen tilaisuuksiin ja kokemusten jakaminen
muiden kanssa

Kestävä kehitys:
Jätteiden lajitteleminen
Pystyy työskentelemään tiimissä ja tekemään yhteistyötä eri osastojen kanssa sekä eri kulttuuritaustaisten
henkilöiden kanssa
Ekologinen matkustustapa
Työssäoppimispaikan kestävän kehityksen tunteminen
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Oppimisympäristöt:
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla.
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla
menetelmillä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Opetussuunnitelma, voimassa alkaen 1.8.2016
omnia.fi

ARVIOINTI
ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Työ- ja opintotehtävien
suunnittelu ja toteuttaminen

suunnittelee ja toteuttaa
hänelle annetut
työtehtävät ohjatusti

suunnittelee ja toteuttaa
hänelle annetut
työtehtävät

suunnittelee ja toteuttaa
hänelle annetut
työtehtävät omaaloitteisesti ja itsenäisesti

Oman työn arviointi ja
kehittäminen

arvioi työnsä
onnistumista

arvioi työnsä
onnistumista työn
kuluessa ja selviytyy
uusista ja muuttuvista
tilanteista omaaloitteisesti

arvioi työnsä
onnistumista, perustelee
arviotaan ja kehittää
työskentelytapojaan ja
työympäristöään

Työtehtävissä toimiminen
erilaisissa työympäristöissä ja
tilanteissa

toimii tutuissa
työtehtävissä

ottaa huomioon
työskentelyssään työnsä
kokonaisuuden ja toimii
ohjatusti muuttuvissa
olosuhteissa

ottaa huomioon työnsä
kokonaisuuden,
toimintaympäristön ja
oman työnsä osana sitä

toimii annettujen
ohjeiden mukaisesti ja
noudattaa sovittuja
työaikoja

toimii oma-aloitteisesti ja
aktiivisesti sekä kyselee
ja ottaa asioista selvää

toimii oma-aloitteisesti ja
aktiivisesti yrityksen
liikeidean mukaisesti

ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin valinta ja käyttö

käyttää tavallisimpia
työmenetelmiä, -välineitä
ja materiaaleja ohjatusti

käyttää tavallisimpia
työmenetelmiä, -välineitä
ja materiaaleja
omatoimisesti

valitsee työhönsä
sopivimmat
työmenetelmät, -välineet
ja materiaalit

Vieraskielisen asiakkaan
kohtaaminen

hoitaa
asiakaskohtaamisen
vieraalla tai toisella
kotimaisella kielellä
ohjatusti ja perusfraaseja
käyttäen

hoitaa
asiakaskohtaamisen
joustavasti vieraalla tai
toisella kotimaisella
kielellä ja tuntee oman
alansa keskeistä sanastoa

hoitaa
asiakaskohtaamisen
joustavasti ja
ystävällisesti vieraalla tai
toisella kotimaisella
kielellä sekä käyttää
monipuolisesti oman
alansa keskeistä sanastoa
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ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija

Kulttuurin tuntemus

perehtyy ohjattuna
kohdemaan kulttuurisiin
tekijöihin ja
ominaispiirteisiin

perehtyy kohdemaan
kulttuurisiin tekijöihin ja
ominaispiirteisiin omaaloitteisesti

perehtyy monipuolisesti
ja itsenäisesti
kohdemaan kulttuurisiin
tekijöihin ja
ominaispiirteisiin

Suullinen ja kirjallinen viestintä
vieraalla kielellä (kohdemaan
kieli tai englanti)

käyttää ohjattuna
kohdemaan kieltä tai
englantia käytännön
tilanteissa, esim.
asioimalla kohdemaassa
julkisilla paikoilla

opettelee omatoimisesti
kohdemaan kieltä ja
käyttää sitä käytännön
tilanteissa asioimalla
kohdemaassa julkisilla
paikoilla

opettelee ja käyttää
sujuvasti kohdemaan
kieltä käytännön
tilanteissa asioimalla
kohdemaassa julkisilla
paikoilla

toimii ohjatusti vieraalla
kielellä kansainvälisessä
työympäristössä

toimii vieraalla kielellä
kansainvälisessä
työympäristössä käyttäen
alansa keskeistä sanastoa

toimii itsenäisesti
vieraalla kielellä
kansainvälisessä
työympäristössä käyttäen
monipuolisesti oman
alansa keskeistä sanastoa

ottaa ohjatusti etukäteen
selvää yrityksestä ja
työtehtävistä

ottaa omatoimisesti
etukäteen selvää
yrityksestä ja
työtehtävistä

ottaa itsenäisesti ja
monipuolisesti etukäteen
selvää yrityksestä ja
työtehtävistä hyödyntäen
erilaisia
tiedonhakumenetelmiä ja
viestintävälineitä

Työyhteisön toimintaan liittyvän
tiedon hankinta
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ARVIOINTIKRITEERIT

ARVIOINNIN KOHTEET
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Opiskelija

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

ottaa vastaan palautetta

ottaa vastaan palautetta ja
muuttaa toimintaansa
saamansa palautteen
mukaan

ottaa vastaan palautetta,
muuttaa toimintaansa
saamansa palautteen
mukaan sekä toimii
joustavasti ja omaaloitteisesti

Vuorovaikutus ja
ongelmanratkaisu

selviytyy
vuorovaikutustilanteista
työryhmän jäsenenä

toimii
vuorovaikutustilanteissa
työryhmän jäsenenä

toimii aktiivisesti ja
positiivisesti
vuorovaikutustilanteissa
työryhmän jäsenenä

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

huolehtii omasta
turvallisuudestaan,
ylläpitää työympäristön
turvallisuutta ja
ergonomisuutta tutuissa
tilanteissa, tuntee
toimipaikan
turvallisuusmääräykset ja
– ohjeet ja toimii
ohjattuna niiden
mukaisesti

huolehtii omasta
turvallisuudestaan,
ylläpitää itsenäisesti
työympäristön
turvallisuutta ja
ergonomisuutta,
noudattaa toimipaikan
turvallisuusmääräyksiä ja
-ohjeita

huolehtii omasta
turvallisuudestaan,
ylläpitää itsenäisesti
työympäristön
turvallisuutta ja
ergonomisuutta,
noudattaa vastuullisesti
toimipaikan
turvallisuusmääräyksiä ja
-ohjeita

Sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävä kehitys

ottaa toiminnassaan
huomioon työtoverit

työskentelee luontevasti
eri kulttuuritaustaisten
työntekijöiden ja
asiakkaiden kanssa

ymmärtää sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävän
kehityksen
(yhdenvertaisuus, tasaarvo, eettisyys)
toimintatavan ja ottaa sen
toiminnassaan huomioon

selviytyy
paikalliskulttuurin
tapojen ja vaatimusten
mukaisesti kohdemaan
kulttuurin erityispiirteet
huomioiden

toimii
paikalliskulttuurissa
tapojen ja vaatimusten
mukaisesti kohdemaan
kulttuurin erityispiirteet
huomioiden

arvostaa
paikalliskulttuurin tapoja
ja vaatimuksia
kohdemaan kulttuurin
erityispiirteet huomioiden

