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I. Preliminarii 

Produsele textile reprezintă o formă specifică în perceperea şi înţelegerea lumii 

înconjurătoare. Ele sunt caracterizate de oportunitatea pentru convertirea frumuseţii în 

realitatea umană. Arta de a crea obiecte de design din materiale textile, de a satisface nevoile 

estetice ale oamenilor, are un impact emoţional imens asupra sentimentelor umane. Procesul 

de creare a compoziţiei din domeniul designului textil este un fenomen complex şi multilateral. 

Aici sunt corelate mai multe principii ale creativităţii umane: emoţionale, intuitive, intelectuale 

şi logice. Idea artistică, imaginea artistică originală, bazată pe anumite ipoteze ale 

funcţionalităţii necesită o justificare, clarificare, verificare de experienţă practică a 

cunoştinţelor bazate pe legile compoziţiei, cromaticii, tehnologiei prelucrării materialelor 

textile. 

Scopul prioritar al disciplinei „Design textil” constituie formarea la elevi a gândirii 

creative, viziunii spațiale și capacității de a valorifica conținutul teoretic cu ajutorul lucrărilor 

practice realizate. 

Studierea disciplinei se bazează pe cunoașterea materii studiate în cadrul disciplinelor: 

educația tehnologică, educația plastică și alte discipline din cursul gimnazial. Elevul trebuie să 

fie capabil de a utiliza corect mijloacele materiale din domeniul designului textil (culori de 

anilină, croşeta, război de ţesut, etc.), precum şi de a analiza şi realiza practic lucrările practice 

utilizând diverse tehnici de lucru.  

Disciplina „Design textil” este o disciplină creativ-artistică din componenta 

fundamentală care se studiază în colegiu în anul IV de studii, semestrul VIII, la specialitatea 

,,Filatură și țesătorie”, domeniul de formare profesională – textile. Conform planului de 

învățământ, pentru disciplina dată sunt alocate: 120 de ore, acumulându-se 4 credite şi se 

finalizează cu examen. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Scopul acestui curs constă în dezvoltarea perceperii artei textile, acesta fiind un element 

important al culturii, în achiziţionarea şi dezvoltarea abilităţilor de activitate creativă, 

capacitatea de a găsi soluţii inovatoare şi originale în munca profesională. 

Abordarea modernă în domeniul creării articolelor textile necesită o mare experienţă în 

transformarea materialelor textile în suprafeţe texturate unice. 

Ca rezultat, elevii vor fi capabili să determine şi să aplice manifestările tradiţionale şi moderne 

ale stilului artei relevante şi nivelul de tehnologie, metode de lucru cu produse textile şi 

materiale de însoţit. Acest curs permite elevilor să se orienteze în domeniul stilisticii 

țesăturilor, oferă posibilitatea de a identifica valoarea estetică, artistică şi istorică a textilelor, 

ca un obiect de design, să parcurgă o creştere de la cunoştinţe generale la competenţe 

profesionale. 

Studierea disciplinei „Design textil” de către elevii colegiului urmărește formarea capacității de 

analiză a nivelului de competente dobândite prin învățare, în scopul orientării ulterioare spre 

cariera profesională și dezvoltarea capacității de comunicare, folosind un limbaj specializat 

specific activităților din domeniul textilelor. 

Deci, pentru realizarea unei lucrări din domeniul designului textil, este necesar să evidențiem: 
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• cunoștințele teoretice şi aplicarea lor în practică; 

• posibilitatea de a efectua rapid legătura dintre percepția vizuală și imaginativă; 

• cultivarea gustului pentru frumos și corectitudinea realizării produsului proiectat. 

Astfel, prin intermediul designului textil, la realizarea lucrărilor practice, se dezvoltă 

următoarele abilități: 

• Structura perceptivă – controlul și spiritul selectiv al structurilor naturale;  

• Vizualizare spațială – posibilitatea de a mânui mintal imagini vizuale şi forme 

tridimensionale în plane; 

• Originalitatea – vizează creativitatea, capacitatea, căutările elevului de a mânui într-un 

mod inventiv elementele vizuale;  

• Inteligența – nivelul de abstractizare sau complexitate simbolică care poate fi utilizată 

la gradul cel mai înalt. 

Astfel, putem spune că dezvoltarea percepției vizuale, prin intermediul studierii designului 

textil creează condiții de formare și exersare a abilităților aplicative și a capacităților creative în 

domeniul aprofundării și perfecționării cunoștințelor și a deprinderilor practice în domeniul 

profesional.  

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competența profesională generală: 

CG1. Aplicarea normativelor şi standardelor în vigoare în desfășurarea lucrărilor din 

domeniul textilelor. 

Competențe profesionale specifice disciplinei „Design textil”: 

CS1. Aplicarea tehnicilor de lucru din domeniul designului textil; 

CS2. Realizarea designului textilelor prin expresii artistice; 

CS3.  Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor din disciplinele aplicativ-artistice cu 

elaborări pentru realizarea sarcinilor specifice; 

CS4. Executarea şi interpretarea produselor designului textil în domeniul industriei uşoare. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VIII 120 0 30 90 Examen 4 
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V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Tehnologia imprimării desenului pe material textil 

UC1. Identificarea tehnicilor de lucru şi respectarea 
tehnicii de securitate la realizarea batikului 

1.1 Batikul cu noduri, hotărârea coloristică monocromă 
- Noţiuni introductive 
- Tehnica securităţii  
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului cu noduri 
 
1.2 Batikul cu noduri, hotărârea coloristică policromă 
- Noţiuni introductive în cromatologie 
- Amestecul fizic al culorilor 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului cu noduri în mai multe culori 
 
1.3 Batik efectuat prin plierea materialului textil, hotărârea coloristică monocromă 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului efectuat prin plierea materialului textil 
 
1.4 Batik efectuat prin plierea materialului textil, hotărârea coloristică policromă 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului efectuat prin plierea materialului textil 
 
1.5 Tehnologia efectuării batikului prin metoda deplasării materialului textil 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului efectuat prin metoda deplasării materialului textil 
 
1.6 Tehnologia efectuării batikului prin metoda deplasării şablonului 
- Mijloacele materiale 
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Unități de competență Unități de conținut 

- Tipuri de şabloane 
- Etapele îndeplinirii batikului efectuat prin metoda deplasării şablonului 
 
1.7 Tehnologia efectuării batikului fierbinte. Tehnica „marmurală” 
- Tehnica  securităţii 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului fierbinte efectuat prin tehnica „marmurală” 
 
1.8 Tehnologia efectuării batikului fierbinte. Compoziţie abstractă 
- Tehnica  securităţii 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului fierbinte  
 
1.9 Tehnologia efectuării batikului rece. Tehnica „gutta”. Compoziţie abstractă, liniară, 
stilizarea formelor estetice. 
- Tehnica  securităţii 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii batikului rece 
 
 
 

2. Factura şi textura materialului textil 

UC2. Aplicarea elementelor de broderie în designul textil 2.1 Tehnologia efectuării broderiilor cu panglici. 

- Noţiuni introductive 

- Tehnica  securităţii 
- Mijloacele materiale 
- Schema broderiei 
- Etapele îndeplinirii broderiei 
- Oformarea lucrării 
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Unități de competență Unități de conținut 

 

UC3. Proiectarea artistică a aplicaţiilor din materiale 
textile 

2.2 Tehnologia efectuării aplicaţiilor din materiale textile 

- Noţiuni introductive 

- Tehnica  securităţii 
- Mijloacele materiale 
- Schema broderiei 
- Etapele îndeplinirii aplicaţiei 
- Oformarea lucrării 

 

UC4. Identificarea succesiunii elaborării pachwork-ului 2.3 Tehnologia efectuării pachwork-ului. 

- Schema lucrării 

- Noţiuni introductive 

- Tehnica  securităţii 
- Utilajul şi ustensilele 
- Mijloacele materiale 
- Etapele îndeplinirii pachwork-ului 
- Oformarea lucrării 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Culoarea şi desenul textilelor. 48 0 18 30 

2. Factura şi textura materialului textil. 72 0 12 60 

 Total 120 0 30 90 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Culoarea şi desenul textilelor 

1. 1.1 Realizarea batikului cu efecte 
spontane utilizând diverse mijloace 
materiale (sare, decolorant, 
coloranţi praf) 

  

2. Compoziţii decorative 
pe material textil  

3.  

4.  Prezentarea 
compoziţiilor 
decorative pe 
material textil  

5. Săptămâna 1 

6. 1.2 Realizarea batikului prin 
metoda deplasării 

7. Compoziţii decorative 
pe material textil  

8.  

9. Prezentarea 
compoziţiilor 
decorative pe 
material textil 

10. Săptămâna 2 

11. 1.3 Realizarea batikului 
„marmural” 

12. Compoziţii decorative 
pe material textil  

13.  

14. Prezentarea 
compoziţiilor 
decorative pe 
material textil 

15. Săptămâna 3 

16. 1.4 Realizarea batikului prin 
tehnica mixtă 

17. Compoziţii decorative 
pe material textil  

18.  

19. Prezentarea 
compoziţiilor 
decorative pe 
material textil 

20. Săptămâna 4 

2. Factura şi textura materialului textil 

21. 2.1 Realizarea broderiilor „în 
cruciuliţă” 

22. Element decorativ   23. Prezentarea 
elementului 
decorativ 
executat 

Săptămâna 5 

24. 2.2 Realizarea broderiilor cu 
mergele 

25. Element decorativ   26. Prezentarea 
elementului 
decorativ 
executat 

Săptămâna 6 

27. 2.3 Realizarea aplicaţiilor croşetate 28. Element decorativ   29. Prezentarea 
elementului 

Săptămâna 7 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

decorativ 
executat 

30. 2.4 Realizarea aplicaţiilor din 
şireturi 

31. Element decorativ   32. Prezentarea 
elementului 
decorativ 
executat 

Săptămâna 8 

33. 2.5 Realizarea kviltingului 34. Element decorativ   35. Prezentarea 
elementului 
decorativ 
executat 

Săptămâna 9 

36.  
  Portofoliu 

Prezentarea 
portofoliului 

 Săptămâna 10 

VIII. Lucrările de laborator recomandate 

1. Realizarea batikului cu noduri  

2. Realizarea batikului fierbinte  

3. Realizarea batikului cu şablon  

4. Realizarea batikului rece 

5. Realizarea broderiilor cu panglici  

6. Realizarea aplicaţiilor din materiale textile  

7. Realizarea pachwork-ului  

IX. Sugestii metodologice 

Studierea de către elevii anului patru de colegiu, a disciplinei „Design textil” urmărește 

formarea capacității de analiză a nivelului de competențe dobândite prin învățare şi aplicare 

practică, în scopul orientării ulterioare spre  cariera profesională și dezvoltarea capacității de 

comunicare, folosind un limbaj specializat, specific activităților din domeniul textil. 

Conținuturile disciplinei sunt proiectate pentru a fi parcurse în trei ore (contact direct) pe 

săptămână.  

Produsele, care vor fi  prezentate în această secţiune pot fi  foarte variate prin tehnicile 

de realizare şi mijloacele materiale utilizate. 

Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi 

cu conţinutul ştiinţific al orelor practice. Se vor folosi mijloace didactice specifice: 

- mostre, modele, mijloace materiale specifice tehnicii de lucru ; 

- suport video corespunzător; 

- soft educaţional specific. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Culoarea şi desenul textilelor.  Demonstrația. 

Observația. 

Elaborarea de 

Elaborarea de 
proiecte. 

Activităţi 
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proiecte. creative. 

Lucrări practice. 

2.  Factura şi textura materialului 
textil. 

 Demonstrația. 

Observația. 

Asaltul de idei. 

Activităţi 
creative. 

Lucrări practice. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor 

criterii de evaluare explicite, corespunzătoare competenţelor specifice vizate, iar ca metode de 

evaluare se recomandă: 

- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea 

conceptelor, capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată; 

- Investigaţia; 

- autoevaluarea; 

- metoda lucrărilor practice. 

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 

- fişe de lucru; 

- fişe de autoevaluare; 

- portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, o 

modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 

cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 37. Compoziţii decorative pe 
material textil  

 

 Expunerea  tematică a  lucrării în cauză 

 Stabilirea tehnicii de lucru 

 Selectarea mijloacelor materiale 

 Corespunderea schiţei şi a ideii 

 Corectitudinea tehnicii de realizare 

 Utilizarea adecvată a mijloacelor materiale 

 Acurateţea în efectuarea lucrării 

 Calitatea realizării  

 Creativitatea în abordarea temei  

 Personalizarea  

2. Elemente decorative  Stabilirea tehnicii de lucru 

 Selectarea mijloacelor materiale 

 Ordonarea operaţiilor procesului de efectuare a 
lucrării 

 Corespunderea schemei lucrării cu produsul final 

 Corectitudinea interpretării tehnicii de lucru 

 Utilizarea adecvată a mijloacelor materiale 

 Calitatea realizării  

 Noutatea şi valoarea artistică a lucrării 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Personalizarea  

3. Portofoliu  Structurarea corectă a portofoliului 

 Completarea setului de lucrări practice şi individuale 
conform unităţilor de învăţare 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor 

 Completarea cu imagini, scheme corespunzătoare 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

 

În calitate de produse pentru evaluarea competenţelor profesionale se vor folosi: 

-  compoziţii decorative pe material textil în tehnica batikului cu noduri  

-  compoziţii decorative pe material textil în tehnica batikului fierbinte  

-  compoziţii decorative pe material textil în tehnica batikului cu şablon  

-  compoziţii decorative pe material textil în tehnica batikului rece 

 - elemente decorative cu broderii  

 - elemente decorative cu aplicaţii din material textile  

 - elemente decorative în tehnica pachworkului  

Forma specifică de evaluare finală utilizată la disciplina dată este sub formă de examen practic. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Sălile unde se realizează orele practice de „Design textil” trebuie să corespundă Regulilor şi 

normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţământ secundar 

profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005). Astfel, suprafaţa cabinetului de „Design textil” 

trebuie să fie – în dependenţă de numărul de elevi – 2,4 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să 

dispună atât de iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, 

corespunzătoare cerinţelor normativului în construcţie II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. 

Norme de proiectare”. În ceea ce priveşte amenajarea încăperilor, cabinetul de „Design textil”, 

trebuie să posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, 

astfel ca mobilierul să asigure o ţinută corectă elevilor.  

În scopul realizării procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, cabinetul 

de design textil trebuie să fie dotat cu: 

1. Rame pentru batik 

2. Tub cu rezervor 

3. Coloranţi de anilină, etc. 

4. Ceară  

5. Şabloane  

6. Aţă de diferită componenţă şi tip 

7. Croşetă  

8. Ace  

9. Materiale textile 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de 

învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 
38. Podoleanu Liliana, Popescu Mihail 

„Broderii”, Bucureşti „Ceres”, 1988 
39. Titular curs 

1 

2. 
40. Давыдов Сергей, „Батик: Техника. 

Приёмы. Изделия. ”, Москва „Аст-
Пресс Книга”, 2006 

41. Titular curs 
1 

3. 
Curteza Antonela „Design vestimentar”, 
Iaşi, „PERFORMATICA”, 2003 42. Biblioteca CIU 

2 

4. 
Макиавелли Мариарита "Стильные 
вещи из джинсовой ткани своими 
руками", Москва "Контэнт", 2004 

43. Titular curs 
1 

5. 
Робинсон Рози "Искусство батика", 
Москва "Ниола-Пресс", 2007 44. Titular curs 

1 

6 
www.plecatideparte.ro/batik-metoda-
traditionala-indonezian 45. Internet  

 

7 
http://www.ecoteca.ro/patchwork-
arta-transformarii-deseurilor-
textile.html 

46. Internet 

 

8 
http://acsiarta.blogspot.md/2016/02/t
ehnici-de-brodat-partea-1.html 47. Internet 

 

 


