Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tutkinnon osa

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö

Lapin ammattiopisto
Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan ammattiosaamisen
näytöllä

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

1. Työprosessin hallinta

•
•
•

Oman työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Taloudellinen ja laadukas
toiminta

Näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoksella tai työelämässä.

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
• Vuorovaikutus ja yhteistyö
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu
• Ammattietiikka

Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

Koodi:

MET177

[TOP OSP]

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta

Osaamista arvioivat työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.

10

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.
Näyttötehtävät:
kuorma-auton kuormakorin vaihto
vaijeri- ja koukkuvaihtolavalaitteilla.
kuorma-auton kappaletavaranosturin käyttö, hyötykuorman kuor- Arvioidaan ammattimaaminen tai kuorman purku nos- osaamisen näytöllä.
timella.
kuorma-auton takalaitanosturin
käyttö.
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Osaamispisteet
- josta työssäopp.

•
•
•

Kuormaaminen ja kuorman
varmistaminen
Ajoneuvotekniikka
Työympäristö

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta

•
•

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Riskienhallinta

Opiskelija osaa:
•tehdä perushuoltotoimet
kuorma-autolle ja käyttää
tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä
•tunnistaa kuorma-autoon
kuuluvia hydrauliikan,
pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
•käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
•kuormata, varmistaa ja
purkaa erilaisia kappaleita
säädösten ja määräysten
mukaan kuorma-auton
kuormatiloissa
•huolehtia työympäristönsä
järjestyksestä ja siisteydestä
•ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
•toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
•alansa työturvallisuusohjeet.

Opetussuunnitelma

tutkinnon osan toteuttamisesta

Hyväksymismerkinnät
Näyttö-

jaos

Päätös:

1 (2)
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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 hankkiminen
Osaamista voidaan hankkia oppilaitoksen harjoituskentällä lähiopetuksena ja osaamista voidaan myös hankkia logistiikka
opiskelijoiden kanssa.
Tutkinnon osan osaaminen voidaan hankkia osin tai kokonaan
myös työssäoppien.
Oppimisen arviointi
Opiskelijan oppimista tuetaan ja ohjataan suullisin palauttein
oppimistehtävien ja käytännön harjoitusten yhteydessä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tutkinnon osa

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö

Lapin ammattiopisto
Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta suoraan.

Osaamispisteet
- josta työssäopp.
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Koodi:

MET177

[TOP OSP]

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

Opetussuunnitelma

tutkinnon osan toteuttamisesta

Hyväksymismerkinnät
Näyttö-

jaos

Päätös:

2 (2)

6.9.2016
LAO C52/2016

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 hankkia osin tai kokonaan
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- myös työssäoppien.
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.

