ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

КВАЛИФИКАЦИЈА
КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА

1.

Назив квалификације: Конфекционар текстила

2.

Сектор ‐ подручје рада: Текстилство

3.

Ниво квалификације: IV

4.

Стандард стручних компетенција
4.1. Опис рада

Дужности ‐ стручне компетенције
Израда техничко‐технолошке
документације

Организовање производњe одевних
предмета
Израда одевних предмета

Задаци ‐ jединице компетенцијa
-

Састављање спецификације материјала на основу скице и модела
Прикупљање података из магацина и службе продаје
Издавање радних налога кројачници, шивари и доради
Израда операционог листа
Израда технолошког листа
Требовање материјала на основу спецификације
Избор машина за шивење и дораду
Контрола процеса производње и квалитета готових производа
Кројење текстилног материјала
Шивење одевних предмета (ручно и машински)
Дорада (пеглање) одевних предмета
Контрола готовог производа

4.2. Екстремни услови под којима се обављају дужности:
‐ нема.
4.3. Изложеност ризицима при обављању дужности:
‐ ризик од механичких повреда
‐ ризик од опекотина.

5. Циљеви и исходи стручног образовања
5.1. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА је оспособљавање лица за израду техничко‐технолошке документације, организовање
производње одевних предмета и израду одевних предмета.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере,
унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

примену теоријских знања у практичном контексту;
примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
примену мера заштите животне средине у процесу рада;
употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

5.2. Исходи стручног образовања
Стручне компетенције
изради техничко‐
технолошку
документацију

-

организује производњу
одевних предмета

-

Знања
Вештине
По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
- израђује и чита техничко‐технолошку
објасни технолошке поступке добијања
документацију
одевних предмета
објасни значај и улогу технолошко‐ техничке - израђује операциони лист за различите
одевне предмете
документације у производном процесу
- израђује технолошки лист за различите
одеће
одевне предмете
наведе врсте и намену техничке и
- врши уградњу радних места
технолошке документације
примени правила израде технолошко‐
техничке документације
- дефинише факторе производње и
наведе и објасни факторе који утичу на
обезбеђује услове за ефикасно
радну ефикасност
пословање
наведе услове који су потребни за ефикасно
- израчунава планску калкулацију
пословање
- контролише процес израде одевног
објасни основна правила организације рада
предмета у току и на крају технолошког
предузећа и конкретних радних места
процеса
објасни основне принципе предузетништва
- организује, води и надзире рад групе
објасни значај примене мера сигурности

Способности и ставови
- савесно, одговорно, уредно и
прецизно обавља поверене
послове;
- ефикасно планира и организује
време;
- испољи позитиван однос према
значају спровођења прописа и
важећих стандарда у текстилству;
- испољи позитиван однос према
функционалности и техничкој
исправности опреме и уређаја које
користи при обављању посла;
- испољи љубазност,
комуникативност, флексибилност у
односу према сарадницима;
- ради у тиму;
- буде оријентисан ка клијенту;

изради одевне предмете

рада у складу са прописима
- објасни начин одржавања радног места
- наведе врсте текстилних влакана, њихова
својства и примену
- наведе врсте текстилних материјала, њихове
основне карактеристике и начин употребе у
изради одеће
- објасни понашање текстилних материјала у
току експлоатације
- објасни начин одржавања текстилних
материјала
- разликује карактеристике занатске и
индустријске производње одеће
- објасни значај конструкције и моделовања у
производњи одеће
- разликује делове који улазе у састав
појединог одевног предмета
- наведе врсте, карактеристике ручних и
машинских бодова и шавова
- објасни начин избора и припреме
материјала за шивење
- објасни начин кројења текстилног
материјала
- објасни функције уређаја за кројење и
шивење
- наведе врсте машинских игала и начин
избора према врсти материјала и концу
- објасни могућности класичне машине за
шивење
- наведе врсте и специфичности специјалних
машина за шивење
- објасни улогу пеглања, избор параметара
пеглања у зависности од материјала и
функцију уређаја за пеглање
- објасни значај контроле квалитета у току и
на крају процеса производње.

радника по фазама
- врши избор материјала за дефинисани
одевни предмет
- врши избор конца за шивење и осталих
помоћних материјала (постава, лепљиво
платно, патент затварач, копче, дугмад,
трака за паспулирање и др.)
- конструише основне делове који улазе у
састав одевног предмета
- поставља материјал за кројење
- грубо и фино кроји
- врши избор игала и конца
- врши избор машина за шивење према
операционом листу
- поставља машину у функцију за шивење
и шије
- врши избор уређаја за пеглање,
подешава параметре пеглања и пегла
- примењује мере заштите на раду
- редовно одржава радно местo.

- решава проблеме и прилагоди се
променама у раду;
- испољи иницијативност и
предузимљивост у раду;
- испољи самокритичност и
објективност при обављању посла;
- испољи креативност и
иновативност;
- испољи позитиван однос према
професионално‐етичким нормама и
вредностима.

