Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Maa-ainesten kuljetus

Rakennusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tekemällä kiviaines- ja pienkonekuljetuksen kuorma-autolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Näytö toteutetaan työpaikalla
työssäoppimisen yhteydessä tai
oppilaitoksen työmaalla, jossa
edellä mainituttejen työtehtävien
osaaminen on mahdollista näyttää.
Näyttö voidaan toteuttaa ulkomailla.
Näytö arvointi
Näytön arviointi ja arvioijat:
Näytön arviointiin osallistuvat
opettaja, työelämänedustaja ja
opiskelija.
Näytön arvosanasta päättää opettaja kuultuaan ensin opiskelijaa ja
työelämän edustajaa.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta työssäopp.
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

[TOP OSP]

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

Koodi:

RAK317

Päätös:

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

Opiskelija osaa
Oman työn suunnittelu ja
 suunnitella omaa työsuunnitelmien tekemine
tään annettujen ohjei Työn kokonaisuuden hallinta
den perusteella
 Taloudellinen ja laadukas
 kuljettaa maa- ja kiviaitoiminta
neksia sekä koneita
2. Työmenetelmien, välineiden ja
 käyttää vaihtolavalaitmateriaalien hallinta
teita ja tehdä kuorman
 Kuorman edellyttämät turvarmistamisen
vatoimet
 tehdä päivittäiset tar Työvälineiden ja materiaalin
kastukset ja auton enhallinta
nakoivaa huoltoa sekä
3. Työn perustana olevan tiedon
huolehtia sen siisteyhallinta
destä
 Ohjeiden ja määräysten nou-  suullisesti esitellä ja ardattaminen
vioida omaa työtään ja
oman työnsä laatua
4. Elinikäisen oppimisen avain
ottaa huomioon kuljettaidot
tamansa kuorman edel Terveys, turvallisuus ja toilyttämät turvatoimet
mintakyky
 käyttää koneiden kiin Oppiminen ja
nittämisen ja huoltotöiongelmanratkaisu
den vaatimia tavallisia
työkaluja ja välineitä
 ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja
ylläpitää työkykyä
 ottaa huomioon työnsä
merkityksen ympäristölle
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

HUOM!
Valittaessa tutkinnon osa Maa-ainesten kuljetus:
 on valittava myös tutkinnon osa:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.
 opiskelijalla pitää olla voimassa oleva kuorma-au-

ton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.
Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten sekä arvioinninkohteiden ja kriteerien mukainen osaaminen hankitaan kuorma-autoa ajamalla työtehtävissä siinä laajuudessa, että osaaminen tulee todettua.
Opiskelija huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita – suorittaa työturvallista toimintaa, toimii työryhmän jäsenä, huomioi vaikutukset ympäristöön ja toimii
tuottavuustavoitteisesti.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii osaamista seuraavista
työtehtäväkokonaisuuksista:
 Työvaiheen suunnitelmat, työpiirustukset ja työselitykset
 Työvaiheen työturvallisuussuunnitelma
 Työvaiheen ja työjärjestysten suunnittelu
 Maa-ainesten kuljetustöistä
(kts ammattitaitovaatimukset)

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
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OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana muodostuu suoraan näytön arvioinnin perusteella.
Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on lisäksi oltava
kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva
ajokortti.
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- josta työssäopp.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus [TOP OSP] osp.
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa paTutkinnon osan osaaminen voidaan osittain tai kokonaan hanklautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- kia myös työssäoppimalla.
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
Ennen työssäoppimista opiskelijalla on oltava hyväksytysti suoriPalaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käyte- tettuna työturvallisuuskortti ja kuorma-auton ajokortti.
tään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.
Lisäksi työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista
yleisesti sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista ja sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista yhteistyötä.

