Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Kasvatus- Ja Ohjausalan Ammattitutkinto, Koulunkäynnin Ja Aamu- Ja
Iltapäivätoiminnan Ohjauksen Osaamisala
Tutkinnon kuvaus
Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja
toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista,
ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, nuori tai
aikuinen, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten
edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen, jonka avulla hän voi toimia
mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ
pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten
lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa esiin tuleva ohjaustoiminta ei
tarkoita opettajan tai opinto-ohjaajan antamaa ohjausta.

Työpaikat:
Tutkinnon suorittaneiden työpaikkoina ovat mm. päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja
iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella työpaikkoina ovat mm. vammaisten opiskelijoiden
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava
koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset ja
lukio. Tutkinnon suorittaneen työpaikkoina voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin
liittyvät toimintaympäristöt esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden
mukaan.

Tutkinnon rakenne
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaaja, muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi kolmesta omasta
pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista (20 osp)
1 pakollinen tutkinnon osa:
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus ja ohjausalalla (20 osp)
3 omaa pakollista tutkinnon osaa (yht. 110 osp):
Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
sekä valinnaisista tutkinnon osista (20 osp):
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)
Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Tutkinnon perusteet
Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa
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