Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Kuivaustekniikka

Puualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Arvioidaan ammattiTutkinnon osan näyttö suoritetaan osaamisen näytöllä
työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla kuivauskuorman sekä seuraamalla ja hoi- Arvioidaan ammattitamalla kuivausprosessia annettuja osaamisen näytöllä
ohjeita noudattaen.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa Arvioidaan ammattikattavasti tutkinnon perusteissa
osaamisen näytöllä
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja
kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä tai
tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa
Arvioidaan ammattitoisessa työpaikassa/työkohteessa
osaamisen näytöllä
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittavaa osaamista ei voida
työtä tekemällä ammattiosaami-

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

PUU320

15

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








Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden
hallinta
Asiakaspalvelu
Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta
Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta




Kuivausprosessin hallinta
Puun kosteuden
määrittäminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta






Puun kosteus
Kuivausmenetelmät
Kuivausprosessi
Kuivaamotyypit
 Laatu
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus
ja toimintakyky
 Kestävä kehitys
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
• määritellä puun alku- ja
loppukosteuden punnitusja sähköisellä menetelmällä
• suunnitella ja hoitaa
kuivausprosessia
• tehdä kuivauskuorman
sekä valmistella sen kuivausprosessia varten
• käyttää kuivaamoa
• valita puulajikohtaisen
kuivauskaavan/-ohjeen ja
käyttää sitä.
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tutkinnon osan toteuttamisesta
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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 / tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista työssäoppien alan työpaikoilla. Työn perustana olevaa tietoa hankitaan verkko- tai
lähiopetuksena.
Opiskelija suorittaa laatukriteerit täyttävää sahatavan kuivausta
alan yrityksissä.
Työtehtäväkokonaisuudet:
o Kuivaamokuorman teko
o Kuivaamon täyttö ja tyhjennys
o Kuivausprosessin valvonta
o Laitteiden ja tilojen huolto ja kunnossapito
Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opiskelija itsearvioi ja opettaja antaa oppimista ohjaavaa
palautetta.
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sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Näytön arviointi ja arvioijat:
Tutkinnon osan osaaminen arvoidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden . Osaamista arvioivat työpaikkaohjaajaja
ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä kuullen opiskelijan itsearvioinnin.
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana määräyty ammattiosaamisen
näytön perusteella.

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.

Työssäoppiminen
Laajuus 15 osp.
Työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista yleisesti
sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista
ja sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista yhteistyötä.

