Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rakennusten korjausmaalaus

Pintakäsittelyalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa tekemällä
korjausmaalaustyökokonaisuu
den työkohteessa.
Ensiaputaidot sekä
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
työturvallisuuskortin ja
tulityökortin edellyttämä
osaaminen osoitetaan
erikseen. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja
kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä tai
tutkintotilaisuutta voidaan
Arvioidaan ammattijatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa tai osaamisen näytöllä
ammatillisessa
peruskoulutuksessa
koulutuksen järjestäjän

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

45

Koodi:

PIN131

15

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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

Tutkinnon osan
suorittaja osaa
käyttää sekä perinteisiä
että nykyaikaisia teloja,
siveltimiä ja harjoja
tehdä ennen
maalauksia tehtävät
suojaukset ja valmistelut
2. Työmenetelmien, välineiden ja
irrottaa työn suoritusta
materiaalien hallinta
haittaavia listoituksia ja
Suojaukset ja muut
muita komponentteja
 valmistelutyöt
(esim. ovien heloituksia,
 Irrotus ja kiinnitys
sähkökatkaisijoiden
 Pesut ja muut
suojakilpiä, valaisimia
esikäsittelyt
jne.)
 Maalinpoisto
 Kittaus, silotus, tasoitus tehdä tarvittavat
esikäsittelyt, kuten pesut
 Hiontatyö
 Maalausvälineiden käyttö ja muut tartunnan
varmistamiseksi tehtävät
 Sively- ja telaussuunnat
käsittelyt
 Rajaukset
 Lopullinen pinta
tehdä työvaiheiden
 Tapetointi
välillä suoritettavat
3. Työn perustana olevan tiedon
hionnat ja pölynpoistot
hallinta
käsin ja koneellisesti
 Tuotetietous
poistaa vanhoja
Työselostuksen
maalipintoja
 ymmärtäminen
Suunnittelu ja
 laskenta
1. Työprosessin hallinta

Suunnitelmallisuus
Työkokonaisuuden
 hallinta
Oman työn
 arviointi
Aloitekyky ja
 yrittäjyys
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii osaamista seuraavista
työtehtäväkokonaisuuksista:






Perustaidot
Maalausalustojen esikäsittelyt
Pesu, huolto- ja korjausmaalaus
Telineet ja henkilönostimet
Korttikoulutus EA1.Työturvallisuuskortti. Tulityökortti

Opintojen alkuvaiheessa suoritetaan
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
Perustaidot ensiavun antamisesta
Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten sekä
arvioinninkohteiden ja kriteerien mukainen
osaamisen hankinta tapahtuu lähiopetuksena oppilaitoksella tai
työkohteessa sekä itseopiskeluna kirjallisena sekä verkkoopetuksena.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.
Oppimisen edistymistä seurataan tutkinnon perusteiden
arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opiskelija
itsearvioi ja opettaja antaa oppimisesta ohjaavaa palautetta.
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Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
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Pintakäsittelyalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

osoittamassa muussa paikassa Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
niin, että
osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.
Työn lopputuloksen laatua
arvioitaessa käytetään
mahdollisuuksien mukaan
Maalaustöiden yleiset
laatuvaatimukset käsikirjassa
määriteltyjä yleisiä
laatuvaatimuksia.
Näytön arviointi ja arvioijat
Näytön arviointiin osallistuvat
opettaja, työelämänedustaja ja
opiskelija. Lopullisesta näytön
arvosanasta vastaa opettaja.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

45

Koodi:

PIN131

15

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

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

tehdä työhön liittyvät
tasoitukset, kittaukset ja
silotukset
maalata
käsityövälineillä vesi- ja
liuotinohenteisilla
maalituotteilla
käyttää tarpeen
mukaan
henkilökohtaisia
suojavaatteita ja
suojaimia
käyttää ja huoltaa
tarvitsemiaan
työvälineitä
kiinnittää helposti
käsiteltäviä
vapaakohdisteisia
tapetteja
normaalikorkuisiin
asuinhuoneisiin
poistaa maalaustyön
valmistuttua työnaikaiset
suojaukset
asentaa paikoilleen
työajaksi poistetut
listoitukset ja muut
rakennusosat
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tutkinnon osan toteuttamisesta
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

keskeisimmät
maalaustöiden
työsuojeluun liittyvät
normit ja niistä
aiheutuvat toimenpiteet
tiedollisesti ja
taidollisesti
työturvallisuuskorttia
vastaavat asiat niin, että
hänellä on valmius
työturvallisuuskortin
suorittamiseen
tiedollisesti ja
taidollisesti EA 1:tä
vastaavan ensiavun
annon
tiedollisesti ja
taidollisesti tulitöiden
turvallisuuteen liittyvät
asiat niin, että hänellä on
valmius
tulityökortin
suorittamiseen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkintotodistuseen tulevasta tutkinnonosan arvosanasta
päättävät opetukseen osallistuneet opettajat.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:
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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.

Arvosana muodostuu näytön perusteella.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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Työssäoppiminen
Laajuus 15 osp.
Tutkinnon osa voidaan osittain tai kokonaan opiskella
työssäoppien.
Työssäoppiminen voidaan suorittaa osittain tai kokonaan tarjolla
olevien kansainvälisten liikkuvuuksien mahdollisuuksilla.

