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Zapraszamy na „Drzwi Otwarte”  

w dniu 24.04.2019 r. w godzinach 1600 – 1800
 

 

W
IE

L
K

O
P

O
L

S
K

A
 S

Z
K

O
Ł

A
 R

O
K

U
 2

0
1

7
 

 

NOWY  KIERUNEK 
TECHNIK  PRZEMYSŁU  MODY  Z  INNOWACJĄ 

STYLIZACJA  I  WIZAŻ 

CO NAS WYRÓŻNIA ? 
 
 To propozycja dla osób wyróżniających się bogatą wyobraźnią, 

kreatywnością oraz niebanalnym spojrzeniem na strój i wygląd.  

Dla osób, które interesują się projektowaniem, stylizacją, wizażem  

oraz samodzielnym wykonywaniem zaprojektowanych przez siebie modeli. 

 Uczniom klas TPM oferujemy niepowtarzalne zajęcia z wizażu  

i stylizacji, komputerowe projektowanie własnej linii ubrań  

oraz zajęcia, na których poznasz zasady marketingu i reklamy mody. 

 
 PROJEKTUJ!                własne kolekcje 

 KONSTRUUJ!  niepowtarzalne stroje 

 TWÓRZ!                komputerowe projekty 

 ARANŻUJ!  salony odzieżowe 

 PREZENTUJ!                własne modele 

 
Technik przemysłu mody, to zawód, który pozwoli uczniom posiąść 

umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby 

odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji 

kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. 

Zdefiniowane na nowo kwalifikacje mają stanowić odpowiedź  na aktualne 

potrzeby rynku pracy – wpisywać się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora 

odzieżowego, w którym zmieniające się technologie produkcyjne wymagają  

od pracowników nowych umiejętności. 

W dzisiejszych czasach, gdy postęp jest tak szybki, a realia stawiają nam 

wysoko poprzeczkę, od młodego człowieka oczekuje się kreatywności, 

pomysłowości i determinacji. Jeśli posiadasz te cechy i… lubisz zmieniać świat,   

bawisz się modą, nudzi Cię szarzyzna, dołącz do nas,… a my pomożemy Ci    

w realizacji pragnień i marzeń. 
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KIM MA BYĆ TECHNIK PRZEMYSŁU MODY? 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Przemysłu 
Mody będzie potrafił: 
 projektować wyroby odzieżowe, także z wykorzystaniem technologii 

komputerowych (projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) 

opracować dokumentację wyrobów odzieżowych;  

 wytwarzać wyroby odzieżowe, organizować i kontrolować procesy 

wytwarzania wyrobów odzieżowych; 

 realizować działania związane z marketingiem mody. 
 

Technik Przemysłu Mody powinien zatem m.in.: 
   

 znać zasady tworzenia kolekcji - jako spójnej całości posiadającej 

charakterystyczne cechy, które tę kolekcję definiują, dokonywać oceny 

projektów przez pryzmat oczekiwań grupy docelowej, do której są 

adresowane, 

 umiejętnie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować 

działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych. 

 

Umiejętności związane z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych 

otwierają Technikowi przemysłu mody dodatkową ścieżkę rozwoju 

zawodowego: od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej po 

profesjonalne doradztwo z zakresu stylizacji w salonach odzieżowych. 
  
 

KWALIFIKACJE: 
AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 
AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.   

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - 

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI !!! 


