Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Pakkaustoiminnot

Elintarvikealan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Näyttö suoritetaan
mahdollisuuksien mukaan
työpaikalla. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiNäytön arviointi:
osaamisen näytöllä
Tutkinnon osan osaaminen
arvioidaan työpaikalla
ammattiosaamisen näytössä työtä
tehden. Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekevät
Arvioidaan ammattiopettaja ja työpaikkaohjaaja
osaamisen näytöllä
yhdessä kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

ELI304

5

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






Omavalvonnan mukainen
toiminta
Pakkaustoiminnan
kokonaisuuden hallinta ja
vastuullinen tekeminen
Oman työsuorituksen
arvioiminen

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta







Pakkauskoneiden käyttö
Pakkausmateriaalien ja menetelmien hallinta
Pakkauksen laadun ja
pakkausmerkintöjen
seuranta
Pakkausjätteen
lajitteleminen ja
kierrättäminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta







Pakkauksen merkityksen ja
ja pakkaushygienian
huomioon ottaminen
Pakkausmerkintöjä ja
pakkausta koskevan
lainsäädännön
noudattaminen
Pakkaamisen
kustannustekijöiden
huomioon ottaminen

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja
- toimii pakkaustehtävissä
jonkin elintarvikealan
yrityksen
pakkausprosessissa,
vähintään yhdessä
työvaiheessa
- noudattaa pakkaamista
koskevaa lainsäädäntöä
sekä omavalvonnan
määräyksiä
- tekee tarvittavat kirjaukset
ja merkinnät käyttäen
työssään tarvittavaa
tietotekniikkaa
- seuraa pakkauksen laatua
ja pakkausmerkintöjen
oikeellisuutta sekä suorittaa
tarvittaessa
pakkauskoneiden
säätötoimenpiteitä
- noudattaa
pakkaushygieniaa
- lajittelee, kierrättää ja
hävittää pakkausjätteet
- noudattaa työaikoja ja
muita työhön liittyviä
toimintaohjeita

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

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

Pakkausosaaminen hankitaan oppilaitoksen työsaleissa ja
työpaikalla työssäoppimisjaksolla.
Osaamista tuetaan tutkinnon perusteiden arvioinnin kohtedien
ja kriteerien mukaisesti harjoitustöiden ja kirjallisten tehtävien
avulla (etiketti).
Opiskelija tekee itsearviointia ja opettaja antaa opiskelijalle
kirjallista ja suullista ohjaavaa palautetta.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Pakkaustoiminnot
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OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö
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- josta
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Ammattietiikka
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista / palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.

13.5.2015
LAO C61/2015

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

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Työssäoppiminen

Laajuus 5 osp.
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