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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU
Trang phục là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Trang phục
giúp cho con người hòa hợp với môi trường tự nhiên. Trang phục tô điểm cho người
mặc, làm đẹp thêm cuộc sống. Vì thế ngành công nghiệp Thời Trang là ngành sản xuất
ra những sản phẩm mặc và làm đẹp cho con người đang ngày một phát triển.
Ở Việt Nam ngành công nghiệp Dệt – May – Thời trang thu hút ngày càng nhiều lao
động. Nhu cầu học nghề may và thiết kế thời trang để tham gia vào ngành công nghiệp
thời trang đang thu hút nhiều bạn trẻ. Giáo trình Trang trí thời trang biên soạn nhằm
đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của giáo viên, học sinh, sinh viên
trong và ngoài trường. Giáo trình đề cập đến phương pháp xây dựng bố cục trang trí,
phác thảo màu và sử dụng chất liệu trong trang trí thời trang, nhìn nhận về bố cục
thâm mỹ và có năng lực tự chủ về nghề nghiệp.
Nội dung của tập Giáo trình Trang trí thời trang gồm có 2bài:
Bài 1: Trang trí cơ bản
Bài 2: Trang trí thời trang
Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng tài liệu không
tránh khỏi nhưng thiếu sót nhất định, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng
nghiệp để tái bản tài liệu lần sau được hoàn chỉnh hơn phục vụ tốt cho công tác giảng
dạy của Nhà trường.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Khoa Công nghệ May & thời trang - Trường
cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Xin chân thành cảm ơn!
Nam Định, ngày…..........tháng…........... năm 2017
Tham gia biên soạn
Chủ biên: Phạm Thị Lâm
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GIÁO TRÌNH TRANG TRÍ THỜI TRANG
Tên mô đun: TRANG TRÍ THỜI TRANG
Mã mô đun: C615023711
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun
- Vị trí: Trang trí thời trang là mô đun nằm trong nhóm các môn học bắt buộc,
chuyên ngành Thiết kế thời trang.
- Tính chất: Môđun mang tính chất tích hợp giữa cơ sở thẩm mỹ và trang trí nghệ
thuật.
- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Mô đun Trang trí thời trang giúp cho
sinh viên có kiến thức về nghệ thuật trang trí cơ bản và trang trí đặc thù ngành Thiết kế
thời trang, giúp sinh viên hiểu về tư duy thiết kế và áp dụng linh hoạt vào thực tiễn
thiết kế thời trang sau này.
Mục tiêu của mô đun:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về trang trí cổ và hiện đại, trang trí thời
trang.
- Về kỹ năng: Xây dựng bố cục trang trí, phác thảo màu và sử dụng chất liệu
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm chủ ý tưởng, tìm tòi, trang trí nghệ
thuật phù hợp.
Nội dung của mô đun:
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