Kompetencat profesionale për Drejtimin TEKSTIL-KONFEKSIONE, Niveli III
Nxënësi është i aftë:































tё hartojë një plan-biznesi që lidhet me veprimtaritë profesionale;
tё kryej llogaritje ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale;
të kryej menaxhimin e burimeve njerëzore, materiale dhe financiare gjatë veprimtarive
profesionale;
të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacion qё lidhen me veprimtaritë
profesionale;
të zbatojë bazën ligjore që i referohet veprimtarive profesionale;
të zbatojë standardet teknike të profesionit përkatës;
të zbatojë parimet e etikës gjatë ushtrimit të veprimtarive profesionale;
të identifikojë tendencat e modës gjatë periudhave kohore të shkuara;
të analizojë periudhat historike që kanë influencuar historinë e modës;
të vizatojë format bazë të veshjeve;
të krijojë forma të reja të veshjeve;
të analizojë elementët dhe procedurat bazë për krijimin, realizimin dhe prezantimin e një
koleksioni;
të ndërtojë një skemë të programimit të përgjithshëm për krijimin, realizimin dhe
prezantimin e një koleksioni;
të krijojë një strategji të marketingut të modës;
të mbledhë informacion paraprak mbi ngjyrat dhe tendencën e modës;
të përdorë informacionin e marrë për krijimin e koleksionit;
të dizenjojë koleksionin me temë tendence;
të krijojë arkivin me modele bazë në sistemin CAD/CAM;
të ndërtojë skicat teknike të koleksionit me teknikën tradicionale dhe me ndihmën e
sistemit CAD/CAM;
të ndërtojë kallëpet përkatëse të modeleve të koleksionit;
të zhvillojë vendosjen grafike të elementëve përbërës të artikullit të koleksionit në skicë;
të përzgjedhë lëndën e parë dhe materialet ndihmëse për realizimin e koleksionit;
të realizojë modelin e ri të koleksionit në pëlhurë tekstili, trikotazhi apo lëkurë;
të kryejë provën e modelit;
të realizojë modelet e koleksionit në pëlhurë tekstili, trikotazhi apo lëkurë;
të sintetizojë të gjithë informacionin e mbledhur për të përfunduar koleksionin;
të realizojë një përmbledhje lidhur me skicat, imazhin, ngjyrat dhe aksesorët e koleksionit;
të prezantojë koleksionin;
të përdorë teknologjinë e informimit dhe komunikimit për qëllime profesionale;
të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Vocational Competencies obtained in TEXTILE-CONFECTION branch, Level III
The student is able to:































Draft a business plan related to his or vocational activities.
Perform the economic calculations related to his or her vocational activities.
Perform the management of human, material, and financial resources during his or her
vocational activities.
Interpret, fill up, and prepare the documentation related to his or her vocational activity.
Implement the legal framework related to his or her vocational activities.
Apply the technical standards required by his or her vocation.
Apply the ethical principles in the process of his or her vocational activities.
Identify fashion trends during past time periods.
Analyze the historical periods that have influenced the fashion history.
Draw basic apparel sketches.
Create new apparel models.
Analyze the basic elements and procedures for creating, tailoring, and presenting an
apparel collection.
Conceive an overall programming scheme for creating, tailoring, and presenting an apparel
collection.
Develop a fashion marketing strategy.
Collect preliminary information on the fashion colors and trends.
Use the collected information for creating a collection.
Design a collection on the basis of thematic trend.
Create an archive of basic models with the cad/cam system.
Design the technical sketches of a coalition through traditional techniques and with the
help of the cad/cam system.
Build the shapes of the collection’s models.
Develop the graphic placement of the elements making up the collection’s articles on the
sketch.
Select the raw and supplementary materials for producing the collection.
Produce the collections’ new models in textile, knitwear or leather.
Perform the model’s tryout.
Produce the collections’ new models in textile, knitwear or leather.
Synthesize the information collected for producing an apparel collection.
Produce a digest of the drawings, image, colors, and accessory of an apparel collection.
Present an apparel collection.
Use the information and communication technologies in his or her vocational activity.
Apply the work safety and environment protection rules.

