Kompetencat profesionale për Profilin RROBAQEPËSI, Niveli II,
të Drejtimit TEKSTIL-KONFEKSIONE

Vocational Competencies obtained in TAILORING profile, Level II,
TEXTILE-CONFECTION branch

Nxënësi është i aftë:

The student is able to:




















të përcaktojë pikat antropometrike në trupin e njeriut;
të dallojë defektet në trupin e njeriut;
të vizatojë portretin dhe pjesët e tij;
të vizatoj bustin dhe gjymtyrët;
të gjejë aksin e lëvizjes së trupit;
të vizatojë figurën e njeriut në lëvizje;
të përdorë tabelat e përmasave;
të zmadhojë dhe të zvogëlojë kallëpet bazë, bazuar në sistemin koordinativ;
të llogarisë koeficientin e elasticitetit të trikotazheve.
të skicojë modelin për veshje të sipërme dhe të brendshme;
të përzgjedhë materialet e punës;
të ndërtojë kallëpet me shenjat përkatëse të referimit për veshje të sipërme dhe të
brendshme;
të zgjedhë pëlhurën, penjtë dhe aksesorët e përshtatshëm për modelin përkatës të
veshjeve të sipërme dhe të brendshme
të presë veshje të sipërme dhe të brendshme;
të qepë veshje të sipërme dhe të brendshme;
të kryej provën e qëndrimit në trup për veshje të sipërme;
të korrigjojë defekte të bustit, mëngëve, jakave, fundeve dhe pantallonave;
të dekorojë veshjet;
të kryejë proceset përfundimtare të konfeksionimit të veshjeve të sipërme dhe të
brendshme;
të kontrollojë kryerjen e punimeve;
të respektojë standardet e profesionit;
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së ambientit të punës;
të përdorë në mënyrë të pavarur literaturat profesionale;
të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike për veprimtarinë e rrobaqepësisë.
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Define the anthropometric points in the human body.
Distinguish defects in the human body.
Draw the portrait and its parts.
Draw the bust and the extremities.
Find the movement axis of the body.
Draw the person’s figure in movement.
Use the size charts.
Zoom in and zoom out the basic patterns, based on the coordinate system.
Calculate the elasticity coefficient the knitwear.
Sketch the model for upper clothes and underwear.
Select the materials for work.
Create the patters with the respective reference signs for upper clothing and for
underwear.
Select the fabric, threads and the appropriate accessories for the respective upper
cloth and underwear.
Cut upper clothes and underwear.
Sew upper clothes and underwear.
Test the way the above mentioned clothes look in the body.
Correct defects of the bust, sleeves, collars, skirts and trousers.
Decorate the clothes.
Make the final processes for the confection of upper clothing and underwear.
Control the work processes.
Respect professional standards.
Respect the technical safety rules and environment protection rules in work.
Independently use professional literature.
Make simple economic calculations relevant to the tailoring activity.
Independently use professional literature.

