СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
1. Назив квалификације: Индустријски кројач
2. Сектор - подручје рада: Текстилство и кожарство
3. Ниво квалификације: III
4. Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног образовања у средњој стручној школи.
5. Трајање:
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године.
6. Начин провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања проверава се на завршном испиту који спроводи средња школа.
7. Заснованост квалификације:
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
7.1. Опис рада
Дужности - стручне компетенције:
- Припрема и организација рада
- Кројење предмета од текстил/коже
- Шивење предмета од текстила/коже
- Дораде предмета од текстила/коже

Дужности - стручне
компетенције
Припрема и организација рада у
складу са заштитним и
еколошким мерама у процесу
рада

Kројење предмета од текстила /
коже

Шивење предмета од текстила/
коже

Дорада готових производа

Задаци - jединице компетенцијa
- коришћење заштитних средстава и опреме у раду;
- припремање машина и уређаја за рад;
- вођење евиденција по радном налогу;
- набављање / преузимање материјала и помоћног материјала;
- контролисање сопственог рада и квалитета производа;
- основно одржавање машине;
- сортирање и одлагање отпада на еколошки прихватљив начин.
- припремање шаблона;
- припремање основног материјала;
- формирање кројне наслаге;
- машинско кројење;
- контролисање искројених делова;
- комплетирање и паковање искројених делова
- ендлање шавова;
- прошивање или опшивање;
- шивење искројених делова;
- контролисање сашивених делова;
- шивење на специјализованим машинама.
- сортирање и комплетирање готових производа;
- паковање и припрема за отпремање готових производа

7.1.1. Екстремни услови под којима се обавља посао са стеченом квалификацијом:
- екстремна температура (висока, ниска, честе промене и сл.);
- просторна скученост;
- лоше осветљење (недостатак дневне светлости, вештачко осветљење).
7.1.2. Изложеност ризицима при обављању посла са стеченом квалификацијом:
- ризик од механичких повреда;
- ризик од опекотина.
7.2. Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за квалификацију Индустријски кројач је оспособљавање ученика за припрему кројење предмета од текстила/коже на
основу шаблона и израду предмета на основу техничке документације и искројених делова.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој
каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:
-

примену теоријских знања у практичном контексту;
преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
благовремено реаговање на промене у радној средини;
препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
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.

7.3. Исходи стручног образовања
Стручне
компетенције
Припрема и
организација рада у
складу са заштитним
и еколошким мерама
у процесу рада

Знања

-

Кројење предмете од

-

Вештине
По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
објасни значај и улогу радно-техничке
- чита техничко-технолошку
документације у производном процесу
документацију;
израде предмета од текстила и коже;
- изврши избор материјала за дефинисани
предмета од текстила и коже;
објасни начин избора и припреме материјала
за шивење;
- изврши избор конца за шивење и осталих
објасни начин одржавања радног места;
помоћних материјала (патент затварача,
копчи, дугмади, трака за паспулирање и
објасни паковање и припрему за отпремање
готових производа;
др.);
наведе и објасни факторе који утичу на радну - врши избор машина за шивење према
ефикасност;
операционом листу;
наведе услове који су потребни за ефикасно
- припрема и поставља машине у функцију
пословање;
за шивење;
примењује мере заштите на раду и
објасни основна правила организације рада
заштите околине;
предузећа и конкретних радних места;
објасни значај контроле квалитета у току и на - одржава радно местo
крају процеса производње;
објасни значај примене мера сигурности рада
у складу са прописима.
објасни начин кројења материјала;
- припреми кројне слике за одређени

Способности и ставови
- савесно,
одговорно,
уредно и прецизно обавља
поверене послове;
- ефикасно
организује
време;
- испољи позитиван однос
према значају спровођења
прописа и стандарда који
важе
у
текстилној
индустрији;
- испољи позитиван однос
према
значају
функционалне и техничке
исправности
машина,
уређаја и алата које
користи при обављању
посла;
- испољи
љубазност,
комуникативност,

текстила/коже;

- објасни функције уређаја у кројачници,
њихова својства и примену.

-

Шивење предмете од
текстила/коже;

Дорада предмета од
текстила/коже;

- наведе врсте материјала, њихове основне
карактеристике и начин употребе у изради
предмета од текстила/ коже;
- објасни значај конструкције у производњи
предмета од текстила/коже;
- разликује делове који улазе у састав
предмета од текстила/коже;
- наведе врсте ручних и машинских бодова и
шавова;
- објасни функције уређаја за шивење, њихова
својства и примену;
- 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 технолошке поступке добијања
предмета од текстила/коже;.
- објасни процес пеглања и избор параметара
пеглања у зависности од материјала и
функцију уређаја за пеглање;
- сортира и комплетира готове производе
према бојама, материјалима, наруџбинама
итд.;
- врши паковање и припрему за отпремање
готових производа

-

предмета од текстила/ коже;
припреми и постави материјал за
кројење;
врши грубо исецање кројних наслага
коришћењем апарата и уређаја за грубо
кројење;
врши фино кројење основног и помоћног
материјала коришћењем апарата и
уређаја за компјутерско кројење
обележава искројене делове.
шије комплетан предмет на обичној и
специјалним машинама;
комплетира искројене делове;
контролише поједине фазе у току израде
предмета.

- подешава параметре пеглања и пегла на
различитим уређајима за пеглање
- пакује готове производе

ненаметљивост
и
флексибилност у односу
према сарадницима;
- решава
проблеме
и
прилагоди се променама у
раду;
- испољи иницијативу и
предузимљивост;
- испољи позитиван однос
према
професионалноетичким
нормама
и
вредностима.

