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CONFECȚIONER PRODUSE – TEXTILE
Descrierea calificării:
A te îmbrăca nu este numai o preocupare practică a
omului, ci mai ales una estetică. Iată de ce aceste
specializări încearcă să-ți dezvăluie tainele creării
veşmintelor, astfel încât să-ți poți exprima cât mai
bine personalitatea prin intermediul acestora. Munca
de confecționer produse textile cere o deosebită
atenţie şi îndemânare, precum şi o acurateţe maximă
necesară realizării detaliilor.
Ce vei învăța?








Să caracterizezi materiile prime de bază din domeniul textile – pielărie;
Să analizezi produsele textile și materialele auxiliare din domeniul textile – pielărie;
Să realizezi studii grafice și să creezi schițe de costume, genți, accesorii;
Să utilizezi elemente ale desenului decorative și culoarea ca element de utilitate plastică;
Să proiectezi ţesături, tricoturi și să construieşti tipare de bază pentru îmbrăcăminte;
Să pregăteşti documentația produsului etalon și să confecționezi produsul etalon;
Să îți formezi competențe tehnice necesare unui specialist în domeniu care să-ți ofere
posibilitatea integrării pe piața muncii.

3. Ce avantaje vei avea ?
 Profesori-foarte bine pregătiţi pentru o abordare flexibilă si diferenţiată a elevilor;
 Activităţi de învăţare - variate, adaptate particularităţilor elevilor, diferenţierea sarcinilor de
lucru, lucrul în echipă, instruirea interactivă;
 Resurse disponibile - vei lucra într-un laborator modern, vei lucra în cabinete moderne, cu utilaje
performante: maşini de cusut, maşini de surfilat triploc, maşini de tricotat, război de țesut manual;
 Burse: poți obține bursă de merit, bursă socială, sponsorizări.
4. Ce poţi face după terminarea şcolii profesionale ?
 Vei avea o formare profesională la nivel european, de care au nevoie tinerii pentru ocuparea unui
loc de muncă sau pentru a-ți urma studiile superioare;
 Este un profil cerut pe piața muncii, deci te poți angaja;
 Diploma îți va permite să lucrezi part-time în timpul studiilor;
 Poți urma orice şcoală postliceală sau Facultatea de Textile-Pielărie;
 Poți să urmezi orice altă facultate.

