valinnainen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Puun jatkojalostus

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
suunnittelemalla ja valmistamalla
puun jatkojalosteen.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin

1. Työprosessin hallinta





Rakennuspiirustus
ten ja
suunnitelmien
käyttö
Luonnosta
saatavan
oheismateriaalin
käyttö
Puutuotteiden
jatkojalostus
Työn hinnoittelu
ja markkinointi
Aloitekyky ja
yrittäjyys
Itsearviointi

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta





Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Koodi:

MET136
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Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

20

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET


Näytön arviointi:
Tutkinnon osana osaaminen
arvoidaan työpaikalla
ammattiosaamisen näytössä työtä
tehden . Osaamista arvio
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
Näytön arviointiin osallistuu
opettaja / työssäoppimispaikkkaohjaaja.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Työvälineiden
käyttö ja
jatkojalosteen
työstö
Työturvallisten ja
ergonomisten
työmenetelmien
noudattaminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta



Koneellisesti
valmistettavan
hirren työstö ja
valmisrakenteen

Opiskelija osaa
 valmistaa
jatkojalosteita
rakennuspiirustusten
tai suunnitelmien
mukaan
 jatkojalostaa
puutuotteita käyttäen
siinä yleisimpiä koneita
ja laitteita
 hinnoitella oman
työnsä ja avustaa
markkinoinnissa
 toimia puun
jatkojalostuksen
tehtävissä työntekijänä
tai yrittäjänä
 noudattaa metsä- ja
puualan työterveyteen
ja työturvallisuuteen
liittyvää lainsäädäntöä
ja ohjeita

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (2)

30.4.2015
LAO C88/2015

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

Osaamista hankitaan tietopuolisella opetuksella ja
työsali/työmaaopetuksella harjoituksineen sekä
työssäoppimisella.
Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan osoittaa työ- tai
vastaavilla todistuksilla. Tarvittaessa osaaminen voidaan
varmistaa valmistamalla puun jatkojalosteen.
Arvioinnin tukena voidaan käyttää suullisia/kirjallisia testejä ja
tehtäviä. Samalla tavalla voidaan seurata osaamisen edistymistä
jatkuvan havainnoinin lisäksi.

valinnainen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Puun jatkojalostus

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytössä.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

20

Koodi:

MET136

15

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

kokoaminen
Teknologian ja
tietotekniikan
hyödyntäminen
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Terveys,
turvallisuus ja
toimintakyky
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

2 (2)

30.4.2015
LAO C88/2015

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

Työssäoppiminen
Laajuus 15 osp.
Tutkinnon osan osaaminen voidaan hankkia osin tai kokonaan
myös työssäoppien.

