Kompetencat profesionale për Drejtimin

Vocational Competencies obtained
in CONFECTIONS (pilot) branch, Level I

KONFEKSIONE (pilot),, Niveli I

Nxënësi është i aftë:























të kryejë matje trupore;
të përdorë tabelat e përmasave për femra, meshkuj dhe fëmijë;
të realizojë punimet e dorës;
të përzgjedhë mjetet dhe materialet e punës;
të përdorë mjetet kryesore të punës në rrobaqepësi;
të zgjedhë pëlhurën dhe aksesorët e përshtatshëm për modelin përkatës për
funde, pantallona, bluza, këmisha, fustane;
të kryejë provën e qëndrimit në trup të fundeve, pantallonave, bluzave, këmishave;
të kryejë proceset përfundimtare të konfeksionimit të fundeve dhe pantallonave të
modeluara;
të qepë me makina qepëse me një gjilpërë;
të qepë dhe zhvendosë pensa, mbulesa, rrudha, pala dhe fruda;
të përgatisë fileto dhe të kryejë punime me to;
të qepër mostra, xhepa, jaka, kapakë, mansheta;
të vendosë zinxhirë;
të ndërtojë kallëpe të thjeshtë dhe me stile të ndryshme të jakave, mëngëve të
stileve të ndryshme;
të qepë me makina qepëse industriale me dy dhe shumë gjilpëra;
të konfeksionojë funde, bluza, fustane, fund pantallona, pantallona për femra;
të konfeksionojë këmisha dhe pantallona për meshkuj;
të dekorojë veshjet;
të përgatisë aksesorë të thjeshtë në rrobaqepësi;
të respektojë standardet e profesionit;
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit;
të përdorë në mënyrë të pavarur literaturat profesionale.

The student is able to:























Take body measurements;
Use the size guides for women, men, and children.
Make the hand-made processes.
Select the work equipment and materials.
Use the main sewing equipment.
Select the appropriate fabric and accessories for the respective models of skirts,
trousers, tops, shirts, and dresses.
Make body-fit trials for skirts, trousers, tops, shirts, and dresses.
Apply the final confection processes for modelled skirts and trousers.
Sew using one needle sewing machines.
Sew and fit cuffs, and different types of seams.
Sew pre-printed panels and use them.
Sew pockets, collars, cufflinks, etc.
Fit zippers.
Design simple molds for different styles of collars and sleeves.
Sew using two, and multiple needle industrial sewing machines.
Produce skirts, tops, dresses, trousers, and trousers for women.
Produce shirts and trousers for men.
Decorate clothes.
Prepare simple accessories.
Respect the professional standards.
Apply rules of technical safety and environment protection.
Use professional literature in an independent manner.

