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Industrie textilă şi pielărie

Ce oferim ?
Resursa umană din unitatea
noastră este formată din cadre
didactice de specialitate şi de
cultură generală cu o bună
pregătire profesională.
Pentru anul şcolar 2016-2017
Liceul Tehnologic, Lopătari asigură
continuarea pregătirii absolvenţilor
de gimnaziu prin cursuri liceale în
clasa a IX-a pentru domeniile:
 Industrie textilă şi pielărie (28
locuri);

Facilităţi
- Internat şcolar cu o capacitate de 35 de
locuri (cu servirea meselor la un preţ
subvenţionat).
- Laborator de informatică dotat cu 10+1
calculatoare conectat la Internet.
- Centrul de Documentare şi Informare
conectat la Internet.
- Laborator pentru domeniul “Textilepielărie”, dotat corespunzător.
- Transport şcolar care deserveşte
localităţile învecinate.
- Acces la Programului naţional de
protecţie socială "Bani de liceu" .
- Acorduri cu agenţi economici, la care se
efectuează stagiile de practică.

Meseria de designer vestimentar
Designerul vestimentar este un
specialist care, prin pregătire,
cunoștințe temeinice și artistice,
experiență și sensibilitate vizuală, este
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 produsul nou creat
trebuie să corespundă exigențelor
economiei de piață, asigurând cu
investiții nu prea mari, beneficii
importante.

Prin ruta directă, elevii vor putea
dobândi abilitățile și competențele
meseria de tehnician
designer
vestimentar.
Pentru elevii care nu vor sau nu pot
să acceadă la nivelul IV de liceu,
aceștia se pot opri la calificărea de:
“Confecționer
produse
textile”
după efectuarea stagiului de
practică la un agent economic.
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