Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Muuraus

Rakennusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
muuraamalla rakennustyömaalla
piirustusten mukaisen
rakennusosan. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

Ammattiosaamisen näyttöä
voidaan jatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa tai
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.

Näytön arviointi ja arvioijat:
Näytön arviointiin osallistuvat
opettaja, työelämänedustaja ja
opiskelija.
Näytön arvosanasta päättää
opettaja kuultuaan ensin
opiskelijaa ja työelämän edustajaa.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

RAK303

[TOP OSP]

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

Opiskelija osaa

Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen
Työn kokonaisuuden hallinta
Taloudellinen ja laadukas
toiminta

• suunnitella työnsä
piirustuksien ja/tai rakennetta
koskevan työselityksen avulla
ja tehdä materiaali- ja
työmenekkilaskelmia
• tehdä muuraustyön
tarvitsemat mittaukset
• muurata suunnitelmien
mukaista rakennetta
• vastaanottaa, siirtää ja
työstää muuraustyössä
käytettäviä materiaaleja
• tehdä työhönsä liittyviä
aloitus- ja lopetustöitä
•lajitella jätteet ja
uusiokäyttää materiaaleja
• suullisesti esitellä ja arvioida
omaa työtään ja oman työnsä
laatua
• ottaa huomioon työssään
materiaalien ominaisuudet ja
materiaalien yhteistoiminnan
sekä palo- ja laatunormit
• käyttää muuraustöiden
vaatimia tavallisia työkaluja
• käyttää henkilökohtaisia
suojaimia, ottaa huomioon
työturvallisuusnäkökohdat ja
ylläpitää työkykyä.

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta

Arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöllä

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Työmenetelmien hallinta
Työvälineiden ja materiaalin
hallinta

Piirustusten tulkitseminen
Materiaalien ominaisuuksien
tunteminen

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)?

Osaamisen hankinta tapahtuu lähiopetuksena oppilaitoksella,
rakennustyökohteessa tai työssäoppimispaikalla sekä
itseopiskeluna kirjallisena sekä verkko-opetuksena.
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
 Muuraustöistä
(kts. ammattitaitovaatimukset)

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Muuraus

Rakennusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

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

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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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.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Työssäoppiminen
Laajuus osp.
Tutkinnon osan osaaminen voidaan osittain tai kokonaan
hankkia myös työssäoppimalla.
Ennen työssäoppimista opiskelijalla on oltava hyväksytysti
suoritettuna työturvallisuuskortti.
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