Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävissä
toimiminen

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla vaatteen tai asukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan, kaavoittaa ja sovittaa vaatteen asiakkaalle sekä valmistaa ja
viimeistelee tuotteen. Hän palvelee asiakasta työn edetessä erillisen tuotantoprosessin mukaisesti.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaaminen arvioidaan itsenäisesti
tehtävästä asiakastyöstä, joka on
asiakaslähtöisesti suunniteltu ja
toteutettu asukokonaisuus
Näyttö toteutetaan
työssäoppimisen aikana tai oppilaitoksessa. Näyttö on mahdollista
suorittaa myös ulkomailla kvvaihdon aikana

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

45

Koodi:

TEK132

9

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

1 (2)

LAO C101/2015

OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

1. Työprosessin hallinta

Opiskelija osaa
Vaatteen valmistusprosessin  suunnitella tuotteen ja
hallinta
hyödyntää suunnitte Valmistuksen suunnittelu
lussa erilaisia tietoläh2. Työmenetelmien, välineiden ja
teitä
materiaalien hallinta
 käyttää suunnittelun
 Asiakaspalvelu suunnitteluperustana pukeutumivaiheessa
sen historiaa sekä eti Tuotteen käyttötarkoituksen
kettipukeutumisen
huomioon ottaminen
vaatimukset
 Tuotteen kuvallinen ilmaisu  tunnistaa vartalotyypit
 Materiaalin valinta, yhdisteja pukeutumistyylit
leminen ja hankinta
 tunnistaa ajankohtai Työsuunnitelmien laadinta
set trendit ja muotisuuntauksia
 Peruskaavojen piirtäminen
 Kuosittelu
 käyttää värejä kuvatessaan tuotteita
 Leikkuu
 ottaa valmistuksen
 Muotoilu ja sovitus
suunnittelussa huomi Valmistus
oon tuotteen käyttö Muodistus ja korjausompelu
tarkoituksen ja kohde3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta
ryhmän
 tehdä materiaali- ja
 Värien käyttäminen
lisätarvikevalintoja
 Pukuhistorian ja pukeutumisetiketin huomioon ottami-  laskea materiaalien
menekin
nen
 Trendien ja muodin huomi-  mitanoton sekä mittataulukoiden käytön
oon ottaminen

piirtää peruskaavoja ja
 Lähteiden hyödyntäminen
kuositella
 Mittataulukoiden ja perus tehdä yksittäisleikkaavojen hallinta
kuun


Työtehtäväkokonaisuudet:
Asiakkaan tarpeiden mukaisen vuorillisen vaatteen tai asukokonaisuuden



suunnittelu, kaavoitus ja sovitus
valmistus ja viimeistely

Muodistus- ja korjausompelu
Opiskelija hankkii osaamista seuraavista vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävistä:










asiakaspalvelu
suunnittelu (naisten ja lasten pukeutumisen historia ja
etikettipukeutuminen)
ajankohtaiset trendit (naisten vartalotyypit, pukeutumistyylit, kausivärit)
materiaalit (tekokuidut, tekstiilitasorakenteet, värjäys- ja
viimeistys)
kaavoitus (naisten ja lasten perus- ja joustavan materiaalin kaavojen piirtäminen, vuorin kaavan piirtäminen,
mittataulukot, kuosittelu, leikkuukaavat)
leikkuu (materiaalimenekki, yksittäisleikkuu)
valmistus (sovitusmuutokset, muotoilut, viimeistys)
muodistus- ja korjauompelu

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävissä
toimiminen

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön arviointi:
Ammattiosaamisen näytön arvioivat ja näyttöarvosanoista
päättävät opettajat ja / tai
työelämän edustajat yhdessä
huomioiden opiskelijan itsearvioinnin.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

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

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

45

Koodi:

TEK132

9

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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

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



sovittaa vaatteen ja
muotoilla vaatteita tai
vaatteen osia
 tehdä sovitusmuutokset vaatteeseen ja
kaavaan
 palvella asiakasta
 aikatauluttaa työskentelynsä
 valmistaa ja viimeistellä erilaisia naisten ja
lasten vaatteita
 tehdä vaatteiden
muodistus- ja korjausompelua
 ratkaista työssä eteen
tulevia ongelmia
 toimia ammattietiikan
mukaisesti
 hyödyntää terveysliikuntaa.
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Osaamista ja työn perustana olevaa tietoa hankitaan erilaisissa
oppimisympäristöissä, esim. työpaikalla työtä tehden, käytännnön harjoituksissa, luennoilla, lähiopetuksessa, tietoverkoista,
mediasta, kirjastoista ja sosiaalisista verkoista.
Osaamista opiskelija hankkii tekemällä oppimistehtävinä
-

trikoovaatteen, liivin, talvitakin
korjausompelua

Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien
mukaisesti erilaisilla tehtävillä, testeillä ja käytännön harjotteilla. Opiskelija itsearvioi ja opettaja sekä työpaikkaohjaaja antavat oppimista ohjaavaa palautetta

Työssäoppiminen
Laajuus 9 osp.
Vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävissä toimiminen hankitaan työssäoppien vähintään 9 osp.
Työpaikalla opitaan:
 työprosessin hallintaa
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käyte työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallintaa
tään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantami työn perustana olevan tiedon tiedon hallintaa
seen.
 elinikäisen oppimisen avaintaitoja
Osaamisen voi hankkia myös kv-vaihdon kautta ulkomailla.

