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OPETUSSUUNNITELMA

A – OSA tutkinnon rakenne ja ominaisuudet
Työelämälähtöisyys

avustavat tehtävät

Ammattialoja

25

Suuntautumisvaihtoehtoja

82

Kesto

6 - 11 kk

ECVET Pisteet
Opintopisteet

7,2

Osaamispisteet

47,8

EQF taso

3

Teknilliset tiedot
Lähiopetus (ryhmänä)

11

Laajuus

7,2 opintopistettä

Työssäoppimista (yksilönä)

129 - 236

laajuus

47,8 osaamispistettä

Työmenetelmä
(työssäoppiminen yksilönä)
Ammatillinen kuntoutus

236 opt

Valmennuskoulutus

194 opt

Koulutusvalmennus

129 opt

(+10 seurantapv.)

Rakenne
1 osa, valmennustehtävät ja tavoitteet
2 osa , valmennuksen opetussuunnitelman muodostuminen
3 osa, vaadittava ammattitaito ja arvioinnin perusteet (EQF) tasoarvio 3)
4 osa, tutkintoarviointi ja kriteerit (EQF3)
5 osa, ELPA ammattikorttitutkinnot ja todistukset (EQF)
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B - OSA OPETUSSUUNNITELMA
1 osa, valmennustehtävät ja tavoitteet


palvelualan valmennuksen ammatilliset osa-alueet



ELPA näyttötutkintoihin valmistavat valmennukset



ELPA ammattitaidon osoittamistapojen ja korttitutkintosuoritusten arvioinnin yleiset
perusteet

2 osa, valmennuksen opetussuunnitelman muodostuminen
A. ELPA valmennuksen vops- osat

44,5 osaamispistettä

B. Pakolliset osat, 7.2 opintopistettä
C. Vapaasti valittava valmennuksen lisäosa, 3.3 osaamispistettä
3 osa, korttitutkinnossa vaadittava ammattitaito ja arvioinnin perusteet (EQF/ tasoarvio 3)


elinikäisen oppimisen avaintaidot ja ammattietiikka



työvälineet, materiaalit ja koneet



kemikaaliaineet ja tarvikkeet sekä niiden käyttö ja kierrätys



tekninen työtehtävien hallinta ja työmenetelmät



työturvallisuus ja suojavälineet



oman työnsuunnittelu



työympäristöt ja työnantajat sekä jatkohakeutuminen

I.

lisäosa, omapalvelu (yrittäjäkoulutus)
lisäosa b>4, työnantaja, osat 1 – 6 > kesto 20 - 60 pv

II.

4 osa, tutkintoarviointi ja kriteerit (EQF taso 3)


elinikäisen oppimisen avaintaidot ja ammattietiikka



työvälineet, materiaalit, koneet



kemikaaliaineet, niiden käyttö ja kierrätys



tekninen työtehtävien hallinta ja työmenetelmät



työturvallisuus ja suojavälineet



oman työn suunnittelu



työympäristöt ja alueelliset työnantajat
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5 osa, ELPA ammattikorttitutkinnot ja todistukset (EQF)


ELPA kurssitodistus ja ELPA ammattikortti



ELPA osaamisvakuus (Eu > EQF ) osaamispassi



ELPA tutkinnon uusiminen ja voimassaolo aika



ELPA ammattikorttirekisteri



ELPA näyttömestari ja tutkintorekisteri



ELPA palvelutuottajarekisteri
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