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Calificarea :Tehnician designer vestimentar înv.liceal
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Meseria de Tehnician designer vestimentar 

Designerul vestimentar este un specialist care, prin pregătire, cuno
temeinice și artistice, experienț
complexitatea problemelor legate de alegerea materialelor, construc
culoarea, finisajul, decorarea produselor etc. care de regulă, sunt realizate în 
serie, prin proiecte industriale.  Designerul va avea mereu în vedere faptul
produsul nou creat trebuie să corespundă exigen
asigurând cu investiții nu prea mari, beneficii importante. 
 

Pe parcursul școlarit

-construirea de tipare de bază pentru 
modele; 
-executarea de cusături manuale
efectuarea îmbinărilor prin termolipire

Semnificative pentru această ocupa
Creativitatea,percepția spațial
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Meseria de Tehnician designer vestimentar  

 

Designerul vestimentar este un specialist care, prin pregătire, cuno
și artistice, experiență și sensibilitate vizuală, este capabil să rezolve 

complexitatea problemelor legate de alegerea materialelor, construc
culoarea, finisajul, decorarea produselor etc. care de regulă, sunt realizate în 
serie, prin proiecte industriale.  Designerul va avea mereu în vedere faptul
produsul nou creat trebuie să corespundă exigențelor economiei de piaț

ții nu prea mari, beneficii importante.  

 

școlarității elevii își formează competențe privind:

construirea de tipare de bază pentru îmbrăcăminte și transformarea lor în 

manuale, mecanice (utilaje specifice domeniului) 
efectuarea îmbinărilor prin termolipire 

Semnificative pentru această ocupație sunt: 
ția spațială ,percepția formei,dexteritateadigitală,aptitudinile 

de calcul 
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Designerul vestimentar este un specialist care, prin pregătire, cunoștințe 
capabil să rezolve 

complexitatea problemelor legate de alegerea materialelor, construcția, forma, 
culoarea, finisajul, decorarea produselor etc. care de regulă, sunt realizate în 
serie, prin proiecte industriale.  Designerul va avea mereu în vedere faptul că 

țelor economiei de piață, 

 

țe privind: 

și transformarea lor în 

domeniului) și 

formei,dexteritateadigitală,aptitudinile 



Aspecte de la pregatireaAspecte de la pregatireapractică 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


