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Puheviestinnän AHOT – hakemus ja portfolio näyttökokeeseen
Portfoliolla ja näyttökokeella osoitat hallitsevasi tutkintoosi kuuluvan Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteiden mukaiset asiat. Hakemuksen ja portfolion perusteella arvioidaan,
kutsutaanko hakija näyttökokeeseen. Tutustu siis ennen kirjoittamiseen ryhtymistä Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteisiin kielikeskuksen opinto-oppaassa.
OHJEET HAKEMUKSEN JA PORTFOLION TEKEMISEEN
Hakemus
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi, miksi ja millä perusteella haet Asiantuntijan puheviestintä
ja vuorovaikutus -kurssia AHOT-menettelyyn, esimerkiksi puheviestinnän alaan liittyvät kurssit sekä kuvaukset harjoittelu- ja oppimistilanteista ja työ-/järjestökokemuksesta. Kirjoita hakemukseen yhteystietosi (sähköposti), opiskelijanumerosi sekä suoritettava tutkinto ja opintojen aloittamisvuosi. Hakemuksen tulee olla oma
dokumenttinsa (ei sähköpostin viestikentässä) ja sen pituus on maksimissaan yksi sivu.
Portfolio
Portfolio on esseetyyppinen kirjoitelma, jossa hyödynnät työ- ja järjestökokemustasi, käymiäsi puheviestintään liittyviä kursseja ja puheviestinnän lähdemateriaalia. Portfoliossa sinun tulee osoittaa
• hakemuksessa mainitsemissasi tilanteissa kertynyttä puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista,
• taitosi analysoida omaa osaamistasi ja muita vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavia tekijöitä ja
• hallitsevasi puheviestinnän käsitteitä.
Kuvaile työtehtäviäsi/järjestötoimintaasi puheviestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Käytä esimerkkeinä joitakin tyypillisiä ja toistuvia tai jollakin tavalla merkityksellisiä tilanteita ja tehtäviä, joissa puheviestintäosaaminen on ollut keskiössä. Pohdi ja arvioi, mitä olet tarkastelemissasi tilanteissa oppinut puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisestasi. Mikäli olet suorittanut puheviestintään liittyviä kursseja, kuvaile ja reflektoi niillä oppimiasi asioita ja niiden soveltamista käytännön tilanteissa. Jäsennä portfoliossa oppimaasi,
havaintojasi ja kokemuksiasi lähdemateriaalia hyödyntäen. Lista suositelluista lähteistä löytyy tämän
dokumentin lopusta, valitse niistä muutamia itsellesi tarkoituksenmukaisia.
Portfolion odotuspituus on 4 sivua, pistekoko on 12 (Times New Roman) ja riviväli 1,5. Kirjoitelmassa tulee
osoittaa kykyä pohtia ja soveltaa puheviestinnän teoriatietoa asiantuntijan vuorovaikutustilanteissa ja oman
osaamisen kehittämisessä. Käytettyjen lähteiden tulee olla tekstissä selkeästi merkittynä. Noudata viittauksissa oman alasi tieteellisiä käytäntöjä.
PALAUTUSOHJEET JA NÄYTTÖKOE
Hakemus ja portfolio palautetaan kielikeskuksen opetusohjelmassa mainituille opettajille. Hakemuksen ja
portfolion perusteella arvioidaan, kutsutaanko opiskelija näyttökokeeseen. Näyttökoepäivän ajankohta löytyy
kielikeskuksen opetusohjelmasta.

LÄHDEMATERIAALI
Hyödynnä valitsemiasi lähteitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Puheviestinnän perusteita ja käsitteitä: http://kielijelppi.virtamieli.fi/puheviestinta
Ryhmäviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali: http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html
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