Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Koneellinen puunkorjuu

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
tekemällä korjuusuunnitelman.
Tiedonsiirtojärjestelmää hyväksi
käyttäen hän vastaanottaa ja lähettää vaadittavat työmaa ym. tiedot. Hän valmistaa tai ajaa ja varastoi puutavaraa sekä tekee käyttämiensä koneiden ja laitteiden
päivittäiset huolto- ja kunnossapitotyöt.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Näytön arviointi:
Tutkinnon osana osaaminen arvoidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden . Osaamista arvio työpaikkaohjaajaja ja
opiskelija.
Näytön arviointiin osallistuu opettaja / työssäoppimispaikkka-ohArvioidaan ammattijaaja.
osaamisen näytöllä
Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhArvioidaan ammattidessä kuullen opiskelijan itsearvi- osaamisen näytöllä
oinnin

Osaamispisteet
- josta työssäopp.

20

Koodi:

MET174

15

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (2)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

1. Työprosessin hallinta

Opiskelija osaa
Puunkorjuun suunnittelu
 suunnitella puutavaran
Puunkorjuutyön kokonaisuukorjuun
den hallinta sekä työn itse tehdä puunkorjuuta vänäinen ja vastuullinen tekehintään yhdellä koneminen
tyypillä
 Työn tuloksen sekä oman
 vastaanottaa ja lähettyön arviointi ja kehittämitää työmaa- ym. tiedot
nen
tiedonsiirtojärjestel2. Työmenetelmien, välineiden ja
mää hyväksi käyttäen
materiaalien hallinta
 varmistaa käyttämiensä
 Koneellinen puutavaran korkoneiden ja laitteiden
juu
toimintakunnon sekä
 Koneiden ja laitteiden toitekee päivittäiset huolmintakunnon ylläpitäminen
lot ja
 Puutavaran varastoiminen
tarkistukset
 Jätteiden käsitteleminen
 ottaa huomioon puuta Laadukas ja kestävän kehivaran valmistusta kostyksen mukainen toiminnan
kevat säädökset, määhuomioon ottaminen
räykset ja ohjeet
3. Työn perustana olevan tiedon
 toimittaa työssä syntyhallinta
vät jätteet niille kuulu Puutavaralajien mitta- ja laaville paikoille ja ylläpituvaatimusten noudattamitää työpaikan yleistä
nen
siisteyttä
 Metsänkäsittelyohjeiden
 ottaa työssään huominoudattaminen
oon turvallisuuden, ter4. Elinikäisen oppimisen avainveyden ja ergonomian
taidot
vaatimukset
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky



Osaamista hankitaan tietopuolisella opetuksella ja työsali/työmaaopetuksella harjoituksineen sekä työssäoppimisella. Pääosa
osaamisen hankinnasta tehdään työmaalla työskentelemällä.
Työprosessiin kuuluu:
-Korjuusuunnitelman teko
-tiedonsiirtojärjestelmien käyttö lähettäen ja vastaanottaen
työmaa ym. tiedot
-puutavaran valmistus tai ajo ja varastointi
-käyttämiensä koneiden ja laitteiden päivittäiset huolto- ja
kunnossapitotyöt
Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan osoittaa työ- tai vastaavilla todistuksilla. Tarvittaessa osaaminen voidaan varmistaa
käyännön työskentelyllä.
Arvioinnin tukena voidaan käyttää suullisia/kirjallisia testejä ja
tehtäviä. Samalla tavalla voidaan seurata osaamisen edistymistä
jatkuvan havainnoinin lisäksi.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Koneellinen puunkorjuu

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus 15 osp.
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa paTutkinnon osan osaaminen voidaan hankkia osin tai kokonaan
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- myös työssäoppien.
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.

