oppimisen taidot

Arvioinnin kohteet

Hylätty

Tyydyttävä 1, kuvaileva

Tyydyttävä 2

Hyvä 3, soveltava

Hyvä 4

Kiitettävä 5, kehittävä

työn tavoitteet ja
rajaus

Et ole asettanut työllesi
tavoitteita
tai asettamasi
tavoitteet eivät ole
relevantteja ja aihe on
rajaamatta.

Osaat asettaa työllesi tavoitteet,
mutta niiden selkeydessä ja
aiheen rajauksessa on suuria
puutteita.

Osaat asettaa työllesi tavoitteet,
mutta niiden selkeydessä ja
aiheen rajauksessa on jonkin
verran puutteita.

Osaat asettaa työllesi selkeät
tavoitteet ja rajata aiheesi.

Osaat asettaa ja perustella
työllesi selkeät tavoitteet ja
rajata aiheesi.

Osaat asettaa ja perustella
työllesi johdonmukaiset
tavoitteet ja rajata aiheesi
täsmällisesti.

tietoperusta ja
perustelut, käsitteet ja
määrittelyt, lähteiden
käyttö ja laatu

Et ole rakentanut
aiheeseesi liittyvää
tietoperustaa etkä
määritellyt käsitteitä.
Käyttämäsi
lähdemateriaali on
olematonta tai
epäluotettavaa.

Osaat rakentaa aiheeseen
liittyvän tietoperustan, mutta se
on jäsentymätön ja käyttämiesi
käsitteiden määrittelyssä on
suuria puutteita. Käyttämäsi
lähdemateriaali on niukkaa ja
oppikirjamaista.

Osaat rakentaa aiheeseen liittyvän
tietoperustan, mutta sen
jäsennyksessä ja käsitteiden
määrittelyssä on jonkin verran
puutteita. Käyttämäsi
lähdemateriaali on yksipuolista ja
oppikirjamaista.

Osaat muodostaa työllesi
Osaat muodostaa työllesi
Osaat rakentaa tavoitteidesi
perustellun tietoperustan ja
perustellun tietoperustan.
mukaisen, johdonmukaisen
tarkastella sitä kriittisesti. Osaat
Osaat määrittellä ja käyttää
tietoperustan ja määritellä
määrittellä ja käyttää käsitteitä
käsitteitä asiantuntevasti. Osaat
käsitteet selkeästi. Osaat käyttää
asiantuntevasti. Osaat
käyttää ajantasaista, tehtävääsi
ajantasaista, tehtävääsi tukevaa
hyödyntää kriittisesti
tukevaa ja monipuolista
ja monipuolista lähdemateriaalia.
tarkoituksenmukaista
lähdemateriaalia.
lähdemateriaalia.

Et ole valinnut
menetelmiä ja
Osaat kuvata menetelmiä ja
työvälineitä tai
työvälineitä, mutta työsi kannalta
valitsemasi menetelmät
valintasi ovat epäjohdonmukaisia
ja työvälineet eivät
ja käyttö puutteellista.
palvele työn
toteuttamista.

Osaat kuvata menetelmiä ja
työvälineitä, mutta työsi kannalta
niiden valinta ja käyttö ovat
osittain puutteellisia.

Osaat valita sopivat menetelmät
ja työvälineet tavoitteesi
saavuttamiseksi. Osaat käyttää
niitä johdonmukaisesti.

Osaat valita ja perustella
sopivat menetelmät ja
työvälineet tavoitteesi
saavuttamiseksi. Osaat soveltaa
niitä johdonmukaisesti.

Osaat valita ja perustella
tarkoituksenmukaiset
menetelmät ja työvälineet
tavoitteesi saavuttamiseksi.
Osaat soveltaa niitä
johdonmukaisesti ja arvioida
niiden toimivuutta kriittisesti.

Osaat tunnistaa prosessin eri
vaiheita, mutta et toimi niiden
mukaisesti.

Osaat tunnistaa prosessin eri
vaiheita, mutta toimit osittain
epäloogisesti.

Osaat suunnitella prosessin eri
vaiheet ja toimia niiden
mukaisesti.

Osaat suunnitella ja toteuttaa
prosessin sekä tarvittaessa
reagoida muutoksiin.

Osaat suunnitella ja toteuttaa
prosessin hallitusti ja
perustellusti sekä tarvittaessa
reagoida muutoksiin.

menetelmät ja
työtavat/työvälineet

suunnitelmallisuus

Et tunnista
työskentelyprosessin
vaiheita.

ajankäytön hallinta

Et hallitse
ajankäyttöäsi.

Osaat saattaa työsi valmiiksi,
mutta ajankäytön ja/tai
toteutuksen kanssa on ollut
suuria ongelmia.

Osaat saattaa työsi valmiiksi,
mutta ajankäytön ja/tai
toteutuksen kanssa on ollut jonkin
verran ongelmia.

Osaat toteuttaa työsi lähes
suunnitellussa aikataulussa.

Osaat toteuttaa työsi
suunnitellussa aikataulussa.

Osaat toteuttaa työsi
suunnitellussa aikataulussa ja
tarvittaessa reagoida yllättäviin
aikataulumuutoksiin.

eettisyys ja
luotettavuus

Työskentelysi on
epäeettistä. Työsi on
plagioitu tai ei perustu
tosiasioihin.

Osaat tunnistaa eettisyyteen ja
luotettavuuteen liittyviä
periaatteita, mutta niiden
mukaisessa toiminnassa on
puutteita.

Osaat kuvata eettisyyteen ja
luotettavuuteen liittyviä
periaatteita, mutta niiden
mukaisessa toiminnassa on jonkin
verran puutteita.

Osaat noudattaa eettisyyteen ja
luotettavuuteen liittyviä
periaatteita toiminnassasi.

Osaat määritellä ja noudattaa
eettisyyteen ja luotettavuuteen
liittyviä periaatteita
toiminnassasi.

Osaat määritellä ja noudattaa
eettisyyteen ja luotettavuuteen
liittyviä periaatteita sekä
arvioida kriittisesti niiden
toteutumista työssäsi.

yhteistoiminnallisuus

Et osaa tehdä
yhteistyötä.

Osaat tehdä yhteistyötä
työelämän ja mahdollisen
opinnäytetyötiimin kanssa, mutta
se on ongelmallista kaikissa
prosessin vaiheissa.

innovaatio-osaaminen

Osaat edistää yhteistyötä
työelämän ja mahdollisen
opinnäytetyötiimin kanssa.

Osaat toteuttaa toimeksiannetun
tehtävän itseohjautuvasti,
suunnitellun ohjausprosessin
mukaisesti osoittaen ammatillista
osaamista.

Osaat toteuttaa
toimeksiannetun tehtävän
itseohjautuvasti, suunnitellun
ohjausprosessin mukaisesti
osoittaen ammatillisen
asiantuntijuutesi kehittymistä.

Osaat toteuttaa
toimeksiannetun tehtävän
itseohjautuvasti ja
vastuullisesti. Osaat hyödyntää
ohjausta tarpeen mukaan ja
ennakoidusti. Osoitat
saavuttaneesi ammatillisen
asiantuntijuuden.
Osaat yhdistellä ja soveltaa
joustavasti luovia
ratkaisumalleja. Osaat kehittää
työtapojasi tai luoda kokonaan
uusia toimivia työtapoja.

Et ole saattanut
loppuun
toimeksiannettua
tehtävää.

luova
ongelmanratkaisu ja
työtapojen
kehittäminen

Et ole löytänyt
ratkaisumallia
tavoitteen
saavuttamiseksi.

Osaat käyttää olemassa olevia
ratkaisumalleja kaavamaisesti.

Osaat valita ja käyttää sopivia
ratkaisumalleja ja työtapoja.

Osaat valita ja soveltaa sopivia
ratkaisumalleja ja työtapoja.

Osaat yhdistellä ja soveltaa
joustavasti luovia
ratkaisumalleja.

lopputulos / tuotos

Et ole tehnyt
lopputulosta tai
tuotosta tai se on
keskeneräinen.

Osaat tehdä
lopputuloksen/tuotoksen, mutta
se on ilmaisultaan, muodoltaan
ja/tai tekniseltä toteutukseltaan
puutteellinen.

Osaat tehdä
lopputuloksen/tuotoksen, mutta
se on ilmaisultaan, muodoltaan
ja/tai tekniseltä toteutukseltaan
viimeistelemätön.

Osaat tehdä tavanomaisen
lopputuloksen/tuotoksen, joka
on ilmaisultaan, muodoltaan
ja/tai tekniseltä toteutukseltaan
viimeistelty.

Osaat tehdä
lopputuloksen/tuotoksen, jolla
on uutuusarvoa, mutta se on
ilmaisultaan, muodoltaan ja/tai
tekniseltä toteutukseltaan
viimeistelemätön.

Osaat tehdä
lopputuloksen/tuotoksen, jolla
on uutuusarvoa ja joka on
ilmaisultaan, muodoltaan ja/tai
tekniseltä toteutukseltaan
viimeistelty tuote tai muu
kokonaisuus.

tuloksien/tuotosten
hyödynnettävyys

Et ole saavuttanut
työlläsi hyödynnettäviä
tuloksia tai tuotosta.

Osaat tehdä asetettuihin
tavoitteisiin liittyviä
tuloksia/tuotoksia, mutta ne ovat
heikosti hyödynnettävissä.

Osaat tehdä asetettuihin
tavoitteisiin liittyviä
tuloksia/tuotoksia, jotka ovat
jossain määrin hyödynnettävissä.

Osaat tehdä asetettuihin
tavoitteisiin liittyviä
tuloksia/tuotoksia, joita
toimeksiantaja voi hyödyntää.

Osaat tehdä asetettuihin
tavoitteisiin liittyviä
tuloksia/tuotoksia, joita
toimeksiantaja voi melko
suoraan hyödyntää.

Osaat tehdä asetettuihin
tavoitteisiin liittyviä
tuloksia/tuotoksia, joita
toimeksiantaja voi suoraan
hyödyntää.

Osaat esittää työsi
havainnollisesti ja keskittyä
olennaiseen. Osaat kohdentaa
esityksesi yleisöllesi.

Osaat esittää työsi
johdonmukaisesti
kohderyhmällesi. Osaat
havainnollistaa esitystäsi
tarkoituksenmukaisesti.

Osaat esittää työsi
tavoitteellisesti ja
johdonmukaisesti
kohderyhmääsi aktivoiden.
Osaat havainnollistaa esitystäsi
monipuolisilla,
tarkoituksenmukaisilla
tehokeinoilla.

Et ole esittänyt työtäsi
suullisesti.

Osaat esittää työn tuloksia
suullisesti.

Osaat toteuttaa toimeksiannetun
tehtävän, mutta tarvitset
ohjausta. Osoitat orastavaa
ammatillista otetta.

Osaat tehdä yhteistyötä
työelämän ja mahdollisen
opinnäytetyötiimin kanssa.

Osaat rakentaa saumatonta
yhteistyötä työelämän ja
mahdollisen opinnäytetyötiimin
kanssa siten, että yhteistyö
tuottaa lisäarvoa kaikille
osapuolille.

asiantuntijatehtävästä
suoriutuminen

suullinen esitys

Osaat toteuttaa toimeksiannetun
tehtävän, mutta tarvitset selkeät
ohjeet, ja ohjauksen tarve on
suurta.

Osaat tehdä yhteistyötä
työelämän ja mahdollisen
opinnäytetyötiimin kanssa, mutta
se on ongelmallista joissakin
prosessin vaiheissa.

Osaat esittää työsi suullisesti
yleisösi huomioiden.

p
kirjallinen

kirjallinen raportointi

Et ole raportoinut
työtäsi kirjallisesti tai
tekstistäsi ei selviä,
miten työ on tehty. Et
ole merkinnyt lähteitä
etkä noudattanut
ulkoasuohjeita.

Osaat raportoida työsi vaiheita ja
tuloksia, mutta teksti on
epäjohdonmukaista ja
havainnollistus vähäistä. Osaat
kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä,
mutta se on paikoin sujumatonta
ja kieliasussa on virheitä. Osaat
merkitä lähteet ja viitteet, mutta
merkintätavassa on puutteita ja
virheitä. Ulkoasussa näkyy
pyrkimys ohjeiden mukaiseen
asetteluun.

Osaat raportoida työsi vaiheita ja
Osaat raportoida työsi vaiheet ja
tuloksia, mutta teksti on paikoin
tulokset melko johdonmukaisesti
epäjohdonmukaista ja
ja selkeästi. Osaat havainnollistaa
havainnollistus yksipuolista. Osaat
tekstiäsi. Osaat kirjoittaa sujuvaa
kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä,
ja yhtenäistä tekstiä. Kieli- ja
mutta tekstisi kieli ja tyyli eivät
tyylivirheet eivät haittaa tekstin
kaikilta osin sovi opinnäytetyöhön.
ymmärtämistä. Osaat merkitä
Osaat merkitä lähteet ja viitteet,
lähteet ja viitteet siten, että ne
mutta niiden merkintätapa voi
eivät aiheuta epäselvyyksiä.
aiheuttaa epäselvyyksiä.
Osaat asetella tekstin
Ulkoasussa näkyy pyrkimys
ulkoasuohjeiden mukaisesti.
ohjeiden mukaiseen asetteluun.

Osaat raportoida työsi vaiheet
ja tulokset selkeästi ja
johdonmukaisesti. Osaat
kirjoittaa sujuvaa ja
ymmärrettävää, tyyliltään
sopivaa tekstiä. Osaat
havainnollistaa tekstiäsi. Osaat
merkitä lähteet ja viitteet
selkeästi. Osaat asetella tekstin
ulkoasuohjeiden mukaisesti.

Osaat raportoida työsi vaiheet
ja tulokset erittäin
johdonmukaisesti ja selkeästi.
Osaat kirjoittaa erittäin sujuvaa,
helposti ymmärrettävää, lähes
virheetöntä alasi
ammattikielistä tekstiä. Osaat
merkitä lähteet ja viitteet
selkeästi. Osaat asetella tekstin
ulkoasuohjeiden mukaisesti.

