TECHNIK PRZEMYS U MODY
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKO CZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- AU.14. - Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych
- AU.42. - Organizacja procesów
wytwarzania wyrobów
odzieżowych
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Zaczytujesz się blogami o tematyce modowej? Szkicujesz stylizacje na
marginesach zeszytów? Cechuje Cię kreatywność i uzdolnienia plastyczne?
Marzysz o pokazach mody i własnej linii ubrań? Technik przemysłu mody
to wybór idealny.
Nowa nazwa zawodu wiąże się z szeregiem zmian w podstawie programowej, które mają dostosować program nauczania i zdobyte umiejętności do
wymagań rynku. Podczas czterech lat nauki zdobędziesz wiedzę nie tylko
z zakresu kroju i szycia, ale także planowania i realizacji działań marketingowych i sprzedażowych marki odzieżowej.
Technik przemysłu mody może pracować zarówno jako samodzielny projektant własnych kolekcji, projektant w działach kreatywnych firm odzieżowych,
specjalista ds. zakupu materiałów, kostiumograf, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, specjalista promocji mody.

WIEDZA I UMIEJ TNO CI ABSOLWENTA
- projektowanie wyrobów odzieżowych
- opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych
- wytwarzanie wyrobów odzieżowych
- organizowanie i kontrola procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
- prowadzenie działań związanych z marketingiem mody

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- konstrukcja i modelowanie odzieży
- projektowanie odzieży
- wytwarzanie wyrobów odzieżowych
- rysunek modowy
- historia mody
- komputerowe wspomaganie procesu
projektowania
- materiałoznawstwo
- procesy szycia
- organizacja procesów produkcji odzieży
- zarządzanie marką branży fashion
- sprzedaż i marketing w branży fashion

Jako absolwent kierunku Technik przemysłu mody możesz iść dalej na studia lub
do szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- przedsiębiorstwa produkujące odzież
- zakłady usług krawieckich
- wytwórnie odzieży, dodatków do odzieży, bielizny
- własny zakład krawiecki
- teatry, domy kultury

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.14. - pod koniec drugiego półrocza klasy III
- AU.42. - pod koniec pierwszego półrocza klasy IV
Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu,
np. w szwalniach, firmach i sklepach odzieżowych.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczy si u nas!
DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły
o dodatkowe kursy, które możesz odbyć
w trakcie nauki!
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- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

