Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Rakennuspintojen ruiskumaalaus

Pintakäsittelyalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa
ruiskumaalaamalla
rakennusten
maalaustyökohteita niin, että Arvioidaan ammattityöhön kuuluu kaikki
osaamisen näytöllä
esivalmistelut ja jälkityöt.
Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava
osaaminen vastaa kattavasti
tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja
Arvioidaan ammattikriteereitä.
osaamisen näytöllä

Ammattiosaamisen näyttöä tai
tutkintotilaisuutta voidaan
jatkaa toisessa
työpaikassa/työkohteessa tai
ammatillisessa
Arvioidaan ammattiperuskoulutuksessa
osaamisen näytöllä
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
niin, että

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

PIN315

6

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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

Tutkinnon osan suorittaja
osaa
esikäsitellä maalattavat
pinnat ja tehdä

työkohteeseen ja
työympäristöön tarvittavat

suojaukset
ennen ruiskumaalausta

laittaa
2. Työmenetelmien, välineiden ja
ruiskumaalauslaitteiston
materiaalien hallinta
käyttökuntoon
 Ruiskumaalauslaitteis valita työselostuksen
ton käyttö
mukaiset maalit ja muut
 Ruiskumaalaus
materiaalit
ruiskumaalauksen
 Työvälineiden
työkohteen
hallinta
 Materiaalien hallinta laatuvaatimusten mukaan
38
 Kestävä kehitys
ottaa
3. Työn perustana olevan tiedon
työsuunnittelussaan
hallinta
huomioon
Ammatilliset tiedot
ruiskumaalauksen aikana
Matematiikan ja
vallitsevat olosuhteet
luonnontieteiden taidot
säätää
Esteettiset taidot
ruiskumaalauslaitteistoa
hyvän lopputuloksen
4. Elinikäisen oppimisen
saavuttamiseksi
avaintaidot
pestä
 Oppiminen ja
ruiskumaalauslaitteiston ja
ongelmanratkaisu
suorittaa työn päätyttyä
1. Työprosessin hallinta





Aloitekyky ja
yrittäjyys
Suunnitelmallinen
työskentely
Työn kokonaisuuden
hallinta
Oman työn arviointi

Vuorovaikutus ja
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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 tai tutkinnon suorittaja hankkii osaamista seuraavasta
työtehtväkokonaisuudesta


Ruiskumaalaus

Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten sekä
arvioinninkohteiden ja kriteerien mukainen
osaamisen hankinta tapahtuu lähiopetuksena oppilaitoksella tai
työkohteessa sekä itseopiskeluna kirjallisena sekä verkkoopetuksena.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.
Oppimisen edistymistä seurataan tutkinnon perusteiden
arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opiskelija
itsearvioi ja opettaja antaa oppimisesta ohjaavaa palautetta.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Rakennuspintojen ruiskumaalaus

Pintakäsittelyalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

osaamisen osoittamisen
kattavuus varmistuu.
Työn lopputuloksen laatua
arvioitaessa käytetään
mahdollisuuksien mukaan
Maalaus RYL -käsikirjassa
määriteltyjä yleisiä
laatuvaatimuksia.
Näytön arviointi ja arvioijat
Näytön arviointiin osallistuvat
opettaja, työelämänedustaja ja
opiskelija. Lopullisesta näytön
arvosanasta vastaa opettaja.

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkintotodistuseen tulevasta tutkinnonosan arvosanasta
päättävät opetukseen osallistuneet opettajat.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta




yhteistyö
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

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)?

ruiskumaalauslaitteistolle
tehtävät
toimenpiteet
huolehtia
ruiskumaalaukseen
liittyvästä työsuojelusta ja
ympäristönsuojelusta
huolehtia
henkilökohtaisesta
suojautumisesta, käyttää
hengitysilmasuodatinta,
suojavaatetusta ja
suojakäsineitä
huoltaa ja tehdä
tarvittaessa pienimuotoisia
korjaustöitä
ruiskumaalauslaitteistoon
huolehtia työpaikkansa ja
työympäristön siisteydestä
ja järjestyksestä sekä siitä,
että maalisumua ei
pääse kulkeutumaan
ympäristöön.

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.

Arvosana muodostuu näytön perusteella.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Työssäoppiminen
Laajuus 6 osp.
Tutkinnon osa voidaan osittain tai kokonaan opiskella
työssäoppien.
Työssäoppiminen voidaan suorittaa osittain tai kokonaan tarjolla
olevien kansainvälisten liikkuvuuksien mahdollisuuksilla.

