Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Sisätilojen laatoitus

Rakennusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI

5

Koodi:

RAK3904

[TOP OSP]

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

Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
tekemällä laatoitustöitä
rakennustyömaalla. Työtä tehdään
siinä laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti tässä
opetussuunitelmassa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

1. Työprosessin hallinta

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta

Näytön arviointi ja arvioijat:
Näytön arviointiin osallistuvat
opettaja, työelämänedustaja ja
opiskelija.

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Työn kokonaisuuden hallinta
Taloudellinen ja laadukas
toiminta

Työvälineiden ja materiaalin
hallinta

Materiaalien ominaisuuksien
tunteminen
Laatoitusalustan vaatimusten
huomioon ottaminen
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Opiskelija osa
 laskea piirustusten
pohjalta laatoitustyöhön
tarvittavan materiaalin
sekä tehdä
laatoitusmitoituksen
leikkausmittoineen
 suunnitella saumajaon,
tehdä
laatoitussuunnitelman
ja suorittaa niihin
liittyvät mittaukset ja
laskelmat
 tehdä seinä- ja
lattialaatoitustöitä sekä
niihin liittyvät pohja- ja
esikäsittelytyöt
 tehdä työkohteeseen
liittyvät järjestely- ja
viimeistelytyöt
 työstää laattoja ja
käsitellä käytettäviä
materiaaleja ja laittaa
laastit käyttökuntoon
 tehdä liikuntasaumat ja
tiivistykset elastisilla
massoilla

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos

1 (5)

20.4.2015

Päätös:

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

Osaamisen hankinta tapahtuu lähiopetuksena oppilaitoksella tai
työkohteessa sekä itseopiskeluna kirjallisena sekä verkkoopetuksena.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.
Oppimisen etenemistä seurataan tutkinnon perusteiden
arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opiskelija
itsearvioi ja opettaja antaa oppimisesta ohjaavaa palautetta.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii osaamista seuraavista
työtehtäväkokonaisuuksista:
 Työvaiheen suunnitelmat, työpiirustukset ja
työselitykset
 Työvaiheen työturvallisuussuunnitelma
 Työvaiheen ja työjärjestysten suunnittelu
 ammattitaitovaatimuksissa määritellyt laatoitustyön
työvaiheet.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Sisätilojen laatoitus

Rakennusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana muodostuu suoraan näytön
arvioinnin perusteella.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

5

Koodi:

RAK3904

[TOP OSP]

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

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

2 (5)

20.4.2015

Päätös:

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

Työssäoppiminen
Laajuus [TOP OSP] osp.
Tutkinnon osa voidaan osittain tai kokonaan opiskella
työssäoppimalla.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Sisätilojen laatoitus

Rakennusalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

1.

Tyydyttävä T1

Työprosessin hallinta

Taloudellinen ja laadukas toiminta

Työn kokonaisuuden hallinta

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

5

Koodi:

RAK3904

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos

20.4.2015

Päätös:

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tarvitsee ohjausta
laatutavoitteiden
mukaiseen
lopputulokseen
päästäkseen

toimii asetettujen
laatutavoitteiden
mukaisesti, mutta
joissain kohdin
tarvitsee ohjausta.

toimii asetettujen
laatutavoitteiden
mukaisesti ja kehittää
omaa toimintaansa
laatutavoitteiden
saavuttamiseksi.

tarvitsee ohjausta
työkokonaisuuden eri
vaiheissa

tarvitsee ohjausta
työkokonaisuuden
hallinnassa

tekee
laatoitustyökokonaisuuden itsenäisesti

noudattaa työaikoja ja
toimii ohjattuna
työohjeiden mukaisesti

noudattaa työaikoja ja
annettuja työohjeita

noudattaa työaikoja ja
työohjeita sekä
neuvottelee
mahdollisista
poikkeamista
toteuttaa työn
työsuunnitelman ja
laskettujen menekkien
mukaisesti

Opiskelija

3 (5)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Sisätilojen laatoitus

Rakennusalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

2. Työvälineiden ja materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

5

Koodi:

RAK3904

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos

20.4.2015

Päätös:

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää laatoitustöiden
keskeisimpiä
työvälineitä ja
materiaaleja tutuissa
työtilanteissa

valitsee työhön sopivat
työvälineet sekä
käyttää työvälineitä ja
materiaaleja
vaihtelevissa
työtilanteissa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Työvälineiden ja materiaalien hallinta

käyttää laatoitustöiden
keskeisimpiä työvälineitä ja
materiaaleja tutuissa työtilanteissa, mutta tarvitsee
välillä ohjausta

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija

Materiaalien
ominaisuuksien
tunteminen

tunnistaa yleisimmät
laatoitusmateriaalit
sekä niiden
pääasialliset
käyttökohteet

valitsee
tarkoituksenmukaiset
materiaalit

ottaa työssään
huomioon materiaalien
fysikaaliset
ominaisuudet

Laatoitusalustan
vaatimusten
huomioon
ottaminen

ottaa huomioon
ohjattuna
laatoitettavan pinnan
alustan vaatimukset.

ottaa huomioon
laatoituspohjan
oikaisu- tai
tasoitustarpeen sekä
kosteudeneristystarpeen.

tekee
kosteusmittaukset ja
arvioi laatoituspohjan
kelpoisuuden
itsenäisesti.
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Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Sisätilojen laatoitus

Rakennusalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tyydyttävä T1

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

5

Koodi:

RAK3904

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos

5 (5)

20.4.2015

Päätös:

Hyvä H2

Kiitettävä K3

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan
sekä välttää riskejä työssään

vastaa toimintansa
turvallisuudesta

kehittää toimintaansa
turvallisemmaksi

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen

noudattaa työyhteisön
ohjeita ja ottaa
huomioon työssään
työyhteisön muut
jäsenet

tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja
riskeistä

käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

varmistaa
työvälineiden ja
materiaalien
turvallisuuden sekä
poistaa ja vie huoltoon
vialliset työvälineet

käyttää sopivasti
kuormittavia ja
vaihtelevia
työmenetelmiä

työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein.

työskentelee ergonomisesti oikein.

käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja
vaihtelevia työmenetelmiä ottaen
huomioon ergonomian.

Opiskelija
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

