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1

Opettajan tehtävät
Ennen opiskelijan työskentelyjaksoa opettajan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:












pyrkii etsimään / löytämään opiskelijalle työssäoppimispaikan
kiinnittää erityistä huomiota kyseisen opintokokonaisuuden sisältöön löytääk‐
seen mahdollisimman sopivan paikan
antaa opiskelijalle tietoa työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöstä
kertoo opiskelijalle kyseisen opintokokonaisuuden sisällöstä ja antaa sitä koske‐
vaa kirjallista materiaalia
antaa työpaikalle tietoa työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöstä (sekä
yleistä tietoutta että yksityiskohtaista detaljitietoutta)
osallistuu työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näytön suunnitteluun
antaa opiskelijalle kirjalliset ohjeet raportointiin ja päivittäisen/viikottaisen päi‐
väkirjan pitoon.
antaa opiskelijalle oppimistehtäviä jakson ajaksi
varmistaa, että opiskelijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö
valmistelee opiskelijan Europassin
täyttää opiskelijan diplomin/todistuksen kaikkine tarpeellisine ennakkotietoi‐
neen

Opiskelijan työskentelyjakson aikana opettaja osallistuu oppilaan ohjaukseen työnanta‐
jan/yrityksen ja koulun/oppilaitoksen kesken tehdyn sopimuksen perusteella seuraavilla
tavoilla:










on yhteydessä työpaikkaohjaajaan ainakin työskentelyjakson alussa ja lopussa
tukee työpaikkaohjaajaa sekä henkisesti että käytännön tilanteissa
vierailee mahdollisuuksien mukaan työpaikalla jakson aikana
varmistaa, että opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus ottaa yhteyt‐
tä opettajaan jakson aikana
antaa arviointilomakkeet ja arviointikriteerit ohjaajan ja opiskelijan käyttöön
selittää/selventää lomakkeiden sisällön
antaa työpaikalle tilaisuuden tutustua arviointikohteisiin ja –kriteereihin
kerää arviointiaineiston ja ottaa osaa arviointikeskusteluun
antaa lopullisen arvosanan (1 Tyydyttävä, 2 Hyvä, 3 Kiitettävä) joko työssäoppi‐
misesta tai ammattiosaamisen näytöstä

Opiskelijan työskentelyjakson jälkeen – opiskelija on palannut kotiin
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kerää jaksopalautteen: oppimistulokset, työpaikka, työ, asuminen jne.
varmistaa, että opiskelija kirjoittaa/on kirjoittanut matkaraportin
varmistaa, että opiskelija on täyttänyt kaikki tarvittavat asiakirjat (esimerkkinä
itsearviointilomake)
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Arviointi
2.1 Työssäoppimisen arviointi
Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija osallistuvat arviointiin. Työpaikkaohjaajalle ja opis‐
kelijalle on erilliset lomakkeet. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:







työprosessi annettujen ohjeiden mukaisesti
työmenetelmät mahdollisimman monipuolisesti (huolellisuus ja luotettavuus)
aikataulujen ja työaikojen noudattaminen
oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen
yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
valmistautuminen ja osallistuminen arviointi‐ ja palautekeskusteluihin sekä ar‐
viointilomakkeen täyttäminen

Arviointilomake sisältää seuraavat arviointikohteet:






Kiinnostuneisuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus
Vastuullisuus. luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen
Yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
Työskentelytaidot
Ongelmanratkaisu‐ ja itsearviointitaidot

Arviointi on kolmiportainen: 1 Tyydyttävä, 2 Hyvä, 3 Kiitettävä

2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi
Opiskelija näyttää ammatilliset perusvalmiudet ammattiosaamisen näytössä. Häntä
opastetaan ja motivoidaan ja hänen on saatava palautetta työstään ja edistymisestään.
Opiskelijan taidot arvioidaan täyttämällä arviointilomake.
Näyttö on työtilanne tai työprosessi, jonka koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat
suunnittelevat, järjestävät ja arvioivat yhdessä.
Ammattiosaamisen näytön tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa
taitonsa ja osaamisensa oikeissa työtilanteissa työssäoppimisjakson aikana. Kyse on
kulloisenkin ammatillisen opintokokonaisuuden avaintaidoista.
Opiskelija antaa näytön jokaisesta opintokokonaisuudesta ja osallistuu yhdessä opettajan
ja työpaikkaohjaajan kanssa arviointikeskusteluun.
Arviointi on kolmiportainen: 1 Tyydyttävä, 2 Hyvä, 3 Kiitettävä ja arvioinnin kohteet ovat
seuraavat neljä:
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1. Työprosessin hallinta






oman työn suunnittelu
työkokonaisuuden toteuttaminen
aikataulujen noudattaminen
työsuorituksen arviointi
oman työn kehittäminen

2. Työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot







Oppimis‐ ja ongelmanratkaisutaidot
Vuorovaikutus‐ ja viestintätaidot
Yhteistyötaidot



Kestävä kehitys





Teknologia ja tietotekniikka
Matematiikka ja luonnontieteet
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Yrittäjyys

Työturvallisuus
Ammattietiikka

Arvioinnista vastaava voi kerätä tietoa opiskelijan taidoista





seuraamalla työprosessia ja tekemällä havaintoja arviointikohteiden pohjalta
arvioimalla työn lopputulosta
haastattelemalla opiskelijaa työsuorituksen jälkeen
käyttämällä työtovereilta ja asiakkailta saatua palautetta

Arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan asteikolla 1–3 . Arvioinnit määräytyvät seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
Kiitettävä, 3
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opiskelijalla on laaja ammatillinen tietämys
opiskelija osoittaa luovuutta ja aloitteellisuutta tavassaan tehdä työtä
työmenetelmiä on arvioitu ja kehitetty
tietoa on kerätty itsenäisesti
oleellinen tieto on osattu erottaa epäolennaisesta
opiskelija on osannut tehdä joitakin johtopäätöksiä ja tietämys ja taidot on osoitet‐
tu hyvin uusissa tilanteissa
opiskelija on osoittanut itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa
viestintä erilaisissa tilanteissa ja eri sidosryhmien kanssa on ollut vuorovaikutteista
työtuloksissa ei ole moitittavaa tai parannettavaa
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Hyvä, 2






tarvittava tieto on kerätty melko itsenäisesti
tietoa on jossakin määrin muokattu hyödyllisempään muotoon
opiskelija on osannut tehdä joitakin johtopäätöksiä ja tietämys ja taidot on osoitet‐
tu kelpo tavalla uusissa tilanteissa
erilaisissa tilanteissa ja tiimeissä opiskelija on kyennyt toimimaan vuorovaikuttei‐
sesti
työtuloksissa ei ole paljon moitittavaa

Tyydyttävä, 1





3

tarvittavaa tietoa on ollut vaikea löytää
opiskelija on tarvinnut ylimääräistä ohjeistusta ja apua
työtehtävät on suoritettu, mutta tehtävissä onnistuminen on vaatinut valvontaa
huomattavassa määrin
suorituksissa on puutteita ja virheitä

Ohjeita/vinkkejä
Tässä kappaleessa on joitakin hyödyllisiä neuvoja opettajalle, joka valmistaa opiskelijaa ul‐
komaille matkustamiseen. Osana käytännön ja henkisen tason valmentamista toimi seu‐
raavasti:
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Korosta, että opiskelija todella on tekemässä töitä yritykselle ja hänen tulisi syystä
olla sitoutunut työhönsä ja tehdä parhaansa.



Tee opiskelijalle selväksi, että hänen tulee olla päämäärätietoinen, koska työssäop‐
pimisjaksolle on olemassa tarkennetut tavoitteet.



Muistuta opiskelijaa, että hänen on tarkoitus työskennellä yrityksen /työpaikka‐
ohjaajan valvonnassa noudattaen sekä yrityksen kirjoitettuja että kirjoittamattomia
sääntöjä.



Muistuta opiskelijaa, että viestintätapa eri maiden välillä voi vaihdella muodollises‐
ta epämuodolliseen tapaan.



Yrityksessä voi olla omia sääntöjä ulkoisesta olemuksesta: vaatetuksesta, ehostuk‐
sesta, lävistyksistä jne.



Informoi opiskelijaa, että hänen ei ole sallittua arvostella yritystä, työpaikkaohjaa‐
jaa tai työtovereita kasvotusten eikä myöskään sosiaalisessa mediassa.



Korosta, että ulkomaanjakso on haaste, mutta myös mahdollisuus.



Rohkaise opiskelijaa ottamaan kontaktia ulkomaalaisiin ja rohkeasti käyttämään
vierasta kieltä.
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Kerro opiskelijalle, että olet käytettävissä, mikäli jotakin odottamatonta tapahtuu,
korosta että olet luottohenkilön roolissa.



Kerro opiskelijalle, että mielialan vaihtelut ovat täysin normaaleja – erityisesti oles‐
kelun alussa.



Käytä aiemmin ulkomailla olleita opiskelijoita kertomaan, kuinka he selättivät koti‐
ikävän.



Muodosta verkosto samaan aikaan ulkomailla olevista opiskelijoista (luettelo puhe‐
linnumeroista ja sähköpostiosoitteista) ja rohkaise heitä ottamaan toisiinsa yhteyt‐
tä, jos he tuntevat olonsa epämukavaksi.



Kehota opiskelijoita aloittamaan verkostoituminen kotimaassa esimerkiksi harras‐
tusten tai liikunta‐aktiviteettien kautta.



Käske heitä syömään terveellisesti ja liikkumaan säännöllisesti, mikäli tuntevat it‐
sensä masentuneiksi.



Yhdistä henkinen valmennus kulttuurivalmennukseen ja ota lähtökohdaksi kulttuu‐
rishokin estäminen.

Kulttuurishokki on heikohko ilmaisu. Ei ole kyse äkillisestä tapahtumasta vaan paremmin‐
kin tunteesta, joka hitaasti muodostuu useampien pienien tai suurempien tapahtumien
summana. Tämä reaktio syntyy kulttuurieroista kyseisen maan ja kotimaan välillä. Korosta
osallistujille, että tilanne voi johtaa surullisuuteen tai ärtyneisyyteen (tai molempiin).
Useimmat vaihto‐opiskelijat tai harjoittelua suorittavat kokevat “kulttuurishokin”. Joissakin
tapauksissa tilanne johtaa siihen, että opiskelija keskeyttää oleskelunsa ja palaa kotiin. Hy‐
vin vakava koti‐ikävä on kulttuurishokin merkki.

IQWBL – Opettajan opas

7

4

Lomakkeet
4.1 Valintakeskustelun muistiinpanot
Tätä lomaketta käytetään apuna keskusteluissa koordinaattorin/opettajan kanssa koskien työssäoppi‐
misjaksoa, jolle opiskelija on hakenut.

4.2 Työssäoppimisen sopimus ja suunnitelma
Tätä lomaketta käytetään sopimuksena opiskelija, koulun ja työpaikan välillä.

4.3 Opiskelija‐arviointi (lyhyt ) – Työssäoppiminen
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työsuorituksen arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

4.4 Opiskelija‐arviointi (pitkä) – Työssäoppiminen
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työsuorituksen arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

4.5 Osaamisen arviointi
Tätä lomaketta käytetään ammattiosaamisen näytössä.

4.6 Diplomi
Tätä lomaketta käytetään diplomina, joka annetaan opiskelijalle työskentelyjaksosta.
.

4.7 Todistus
Tämä lomake annetaan opiskelijalle siinä tapauksessa, että arviointia ei tarvita.
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4.1 Valintakeskustelun muistiinpanot
OPISKELIJA
Nimi

Opiskelijaryhmä

Liikkuvuuden tavoite
Motivaatio

Opinnot ja harjoittelu

Työkokemus

Nykytilanne

Harrastukset

Odotukset

Kielet

Kohdemaan kieli:
Puhuminen: ‐  +
Englanti
Puhuminen: ‐  +
Muut:
________________________
Puhuminen: ‐  +

Ymmärtäminen: ‐  +

Opiskelija

Opettaja

Ymmärtäminen: ‐  +

Ymmärtäminen: ‐  +

Muita kommentteja

Allekirjoitukset
Aika ja paikka

IQWBL – Opettajan opas
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4.2 Työssäoppimisen sopimus ja suunnitelma
1. OSAPUOLET‐ Sopimus on laadittu seuraavien osapuolten kesken
OPISKELIJA
Nimi

Syntymäaika

Kotiosoite

Postinumero

Lähiomainen

Yhteystiedot

Ikä

Matkapuhelin
+
Kaupunki

Sähköposti
Maa

Tutkinto / opintojen vaihe

LÄHETTÄVÄ OPPILAITOS
Nimi
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Maa

Työssäoppimisen vastuuopettaja

Puhelin/Faksi
+
+

Matkapuhelin
+

Sähköposti

TYÖNANTAJA
Nimi
Katuosoite

Postinumero

Yhteyshenkilö

Puhelin/Faksi
Matkapuhelin
+
+
+
Puhelin/Faksi
Matkapuhelin
+
+
+
Viikottaiset/päivittäiset työtunnit

Työpaikkaohjaaja

Työskentelyaika
Alkaa
Päättyy

Kaupunki

Maa
E‐mail

Sähköposti

VASTAANOTTAVA ORGANISAATIO ESIM. KOULU
Nimi

Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Maa

Työssäoppimisen vastuuopettaja

Puhelin/Faksi
+
+

Matkapuhelin
+

Sähköposti
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2. JAKSON JÄRJESTELYT
Työssäoppiminen tapahtuu
ilman työsuhdetta
työsuhteessa
Ateriat
Työnantaja tarjoaa
Opiskelija maksaa itse
Matkustaminen

Vakuutus
Opiskelija kuuluu työnantajan vastuuvakuutuksen piiriin (muille
aiheutettu vahinko) työssäoppimisjaksonsa aikana /Rikoslaki
412/1979. Opiskelijamme työskentelevät työnantajan edustajan
valvonnassa ja ohjauksessa.
Opiskelija kuuluu työssäoppimisjaksonsa aikana koulutuksen
järjestäjän vahinkovakuutuksen piiriin.
Vakuutusyrityksen nimi
Vakuutusnumero

Työvaatetus
Työnantaja tarjoaa työvaatetuksen
Opiskelijalla on omat työvaatteet

Opiskelijalla on E111 sairausvakuutuskortti mukanaan

3. TYÖTURVALLISUUS
Seuraavat asiat tulee erityisesti ottaa huomioon koskien työturvallisuutta

4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSON TAVOITTEET
Mistä:
Työssäoppimisjakso
Mihin:
Opetussuunnitelman osat, joihin työssäoppimisjakso liittyy

Opintoviikot

Tavoitteet ja tehtävät

Henkilökohtaiset tavoitteet

Keskeiset tehtävät, joista on sovittu työpaikkaohjaajan kanssa

Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla

IQWBL – Opettajan opas

11

Muuta

5. OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET
Opiskelija on tietoinen oppilaitoksen ja työnantajan välisestä sopimuksesta ja huomioi periaatteet, jotka on yksilöity sopimuksessa ja
sovittu suunnitelmassa.
Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kokemuksistaan ja velvoitteistaan Työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja osallistuvat työssä‐
oppimisjakson arviointiin.
Opiskelija osallistuu arviointikeskusteluun ja kirjoittaa työssäoppimisjaksostaan raportin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti
opiskelijan itsearviointiin ja seuraaviin asioihin:
‐ työmenetelmät mahdollisimman monipuolisesti (huolellisuus ja luotettavuus)
‐ tekemällä muistiinpanoja työn ohjeiden mukaisesta edistymisestä
‐ aikataulujen ja työaikojen noudattaminen
‐ oppimistehtävien suorittaminen ja palauttaminen
‐ yhteistyötaidot
‐ valmistautuminen ja osallistuminen arviointi‐ ja palautekeskusteluihin sekä arviointilomakkeen täyttäminen

Työpaikkaohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta/opastamisesta ja arvioinnista laaditun sopimuksen ja suunnitelman pohjalta.
Työpaikkaohjaaja tulee antaa rakentavaa palautetta. Lisäksi hän vahvistaa omalla nimikirjoituksellaan päiväkirjassa yksilöidyt työpäivät,
työtunnit ja velvoitteet.
Työpaikkaohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta/opastamisesta ja arvioinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Työpaikkaohjaaja
‐ antaa opiskelijalle tietoa työsuojelusta ja työturvallisuudesta
‐ opettaa opiskelijalle työpaikan toimintatavat
‐ keskustelee opiskelijan kanssa ja auttaa häntä tarvittaessa oppimistehtävien tekemisessä
‐ seuraa opiskelijan työskentelyä jakson aikana
‐ on tarpeen mukaan yhteydessä opettajaan
‐ on yhteydessä opettajaan antaakseen palautetta ja myös milloin yhteydenpito on jostakin syystä tarpeellista
‐ antaa opiskelijalle jakson jälkeen todistuksen
‐ antaa jaksopalautetta oppilaitokselle ja täyttää arviointilomakkeet
‐ järjestää mahdollisuuksien mukaan opiskelijalle sähköpostin käyttömahdollisuuden
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Opettaja ottaa osaa opiskelijan ohjaamiseen työssäoppimisjakson aikana työnantajan ja oppilaitoksen laatiman sopimuksen perusteella
seuraavilla tavoilla:
opettaja antaa opiskelijalle kirjalliset ohjeet raportoinnista ja päiväkirjan pidosta
opettaja antaa opiskelijalle oppimistehtäviä jaksolle
opettaja tukee työpaikkaohjaajaa
opettaja vierailee mahdollisuuksiensa mukaan työpaikalla jakson aikana
opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan jakson aikana
opettaja antaa arviointilomakkeet ja –kriteerit ohjaajalle ja opiskelijalle
opettaja kerää arviointiaineistoa ja antaa tähän perustuvan lopullisen arvosanan
Opettaja ottaa osaa opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin työssäoppimisjakson aikana työnantajan ja oppilaitoksen laatiman sopimuksen
perusteella seuraavilla tavoilla:
Opettajan velvollisuus on ohjausta suorittaessaan tukea koko jakson ajan opiskelijan menestymistä esimerkiksi olemalla yhteydessä
työpaikkaohjaajaan. Opettajan tulee olla yhteydessä ohjaajaan ainakin oppimisjakson alussa ja lopussa.
Arviointi
Työssäoppimisen ohjaaja, opiskelija ja opettaja osallistuvat arviointiin. Työpaikkaohjaajan tekemää arviointia ja opiskelijan itsearviointia
varten on olemassa erilliset lomakkeensa.

6. OSAPUOLTEN ALLEKIRJOITUKSET
Sopimusta on kolme samankaltaista kopiota, yksi kullekin osapuolelle
Paikka ja aika

Opiskelija

IQWBL – Opettajan opas

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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4.3 Opiskelija‐arviointi (lyhyt) – Työssäoppiminen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi ja osoite
Tehtäväkuvaus
Ajankohta

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä
3

Hyvä
2

Tyydyttävä
1

Kiinnostuneisuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus
Vastuullisuus, luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen
Yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
Työtaidot
Ongelmanratkaisu‐ ja itsearviointitaidot

Yhteenveto [3 – 1]

Arviointiyhteenveto

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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4.4 Opiskelija‐arviointi (pitkä) – Työssäoppiminen

Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi
Tehtäväkuvaus
Työssäoppimisjakso

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä [3]

A: Ammatillinen/tekninen
tietämys, työn laatu ja
turvallisuus

B: Suunnittelu ja arviointi
sekä oman työn suunnittelu
ja kehittäminen; innovatii‐
visuus ja luovuus

IQWBL – Opettajan opas

Tyydyttävä [1]

2

Enimmäkseen ymmärtää
tehtävien taustat erittäin
hyvin ja toimii itsenäises‐
ti

1

Ymmärtää tavallisimpien
tehtävien taustat, mutta tar‐
vitsee vielä opastusta

Työn laatu on aina korkea
ja luotettava

2

Työn laatu on useimmi‐
ten korkea ja luotettava

1

Työn laatu on vielä epätasai‐
nen

3

Työskentelee turvallisesti,
oikein ja itsenäisesti

2

Työskentelee ohjattuna
turvallisesti ja oikein

1

3

Toiminta on järjestelmällis‐
tä, osallistavaa ja luovaa

2

Toiminta on järjestelmäl‐
listä, osallistavaa

1

2

Työskentelee tavallisesti
järjestelmällisesti

1

Työnteko on vielä epäjärjes‐
telmällistä

2

Osaa ja tahtoo arvioida
omaa työtään ja sen
tuloksia

1

Osaa ohjattuna arvioida omaa
työtään

2

Opiskelija haluaa palau‐
tetta

1

Opiskelija hyväksyy palautteen
annon

2

Huomioi työajat, työpai‐
kan säännökset

1

Silloin tällöin unohtaa noudat‐
taa työaikoja

2

Käytös on avointa, koh‐
teliasta ja yhteistyöky‐
kyistä

1

Käytäs on tavallisesti kohteli‐
asta, yhteistyö tarvitsee ohja‐
usta

3

Ymmärtää tehtävien taus‐
tat erittäin hyvin ja työs‐
kentelee itsenäisesti

3

3
3
3

C: Työpaikan säännökset,
yhteistyö ja käytöstavat

Hyvä [2]

3
3

Työskentelee järjestelmäl‐
lisellä tavalla ja osaa tehdä
suunnitelmia
Osaa ja tahtoo monipuoli‐
sesti arvioida omaa työ‐
tään ja sen tuloksia
Haluaa palautetta ja on
kykenevä omaksumaan
uusia työskentelytapoja
saamansa palautteen
perusteella
Huomioi työajat, työpaikan
säännökset ja muut sopi‐
mukset
Yhteistyö, kohteliaisuus ja
osallistuneisuus, osaa
toimia tiimin jäsenenä

Työskentelee turvallisesti,
mutta unohtaa joskus huomi‐
oida turvallisuusmääräykset
Työskentelee rutiininomaisesti
osoittamatta erityistä mielen‐
kiintoa
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Yksilöllisen arvioinnin jälkeen työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja keskustelevat arvioinnista.
Arviointiyhteenveto: 3‐2‐1
(ei matemaattinen)
A: Ammatillinen/tekninen tietämys, työn laatu
ja turvallisuus

Opiskelija

Työpaikka‐
ohjaaja

Opettaja

Arviointiyhteenveto

B: Suunnittelu ja arviointi sekä oman työn suunnit‐
telu ja kehittäminen; innovatiivisuus ja luovuus

C: Työpaikan säännöt, yhteistyö ja käytöstavat

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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4.5 Näytön arviointilomake
Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija
Opintokokonaisuus
Näyttöpaikka
Näytön ajankohta
Työpaikkaohjaaja
Opettaja

Ammattiosaamisen näytön tehtävä

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan 1–3 siten, että 1 on tyydyttävä, 2 on hyvä ja 3 on kiitettävä.

ARVIOINTIKOHTEET
Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja

1

1

1

2

3

2

3

2

Yhteenveto

3

Työprosessin hallinta
Työmenetelmät, työvälineiden
ja materiaalien käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
Elinikäisen oppimisen avaintaidot











Oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Yhteistyötaidot
Yrittäjyys
Työturvallisuus
Ammattietiikka
Kestävä kehitys
Teknologia ja tietotekniikka
Matematiikka ja luonnontieteet
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

ARVIOINTI

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja

ARVOSANA
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

IQWBL – Opettajan opas

_________________________________________
____________________

____________________

_________________
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4.6 Diplomi

DIPLOMI

Opiskelija

on suorittanut työssäoppimisen

Mistä:

mihin:

opinto viikkoa

Työnantajan nimi

Tehtävät jakson aikana

Opiskelija-arviointi

Paikka ja aika

Työnantajan allekirjoitus

Nimi ja asema
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4.7 Todistus
Todistus

Päiväys

Täten todistetaan, että

Opiskelijan nimi,

Koulun nimi on työskennellyt yrityksessä

Yrityksen nimi

mistä pvm

_____

mihin pvm

_____

Työssäoppimisen aikana opiskelija suoritti seuraavanlaisia tehtäviä

Yrityksen nimi

Allekirjoitus ja ammattinimike

IQWBL – Opettajan opas
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