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I. Preliminarii 
Modulul Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice face parte din unitățile de curs 

de instruire în arta textilă și prelucrarea artistică a materialelor textile, care vizează 

promovarea unei educații moderne, fundamentată pe principii și valori naționale. 

Astăzi se manifestă un interes sporit pentru obiecte de artizanat local, lucrul manual al 

meșterilor populari, și manifestările artistice ale acestora, care mai sunt și artiști 

plastici, pictori, decoratori. 

Misiunea domeniului de formare profesională Arte vizuale vizează realizarea 

standardului de pregătire profesională a elevilor cu calificarea pictor-decorator și pre-

supune continuitatea tradițiilor, promovarea și descoperirea inovației în domeniul dat.  

Curriculumul modular Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice face parte din 

Componenta de specialitate, care asigură formarea noului specialist: pictor-decorator 

în domeniul Artelor vizuale. 

Scopul studierii acestui modul constă în formarea și dezvoltarea competenței 

profesionale specifice de realizare a produsului textil din punct de vedere artistic, 

estetic și tehnologic. 

Atingerea competențelor transversale, competențelor profesionale și antreprenoriale, 

poartă un caracter instructiv-formativ și sunt necesare procesului de organizare a 

activităților de creație și de producere. 

Conținutul acestui document familiarizează elevii cu diversitatea prelucrării materiei 

prime (textile), îi ajută să aplice în practică tehnologiile de cultivare și de prelucrare a 

fibrelor/firelor textile, monitorizează procesele de vopsire a materialelor textile, 

influenţând direct asupra orientării profesionale al viitorilor pictori-decoratori. 

Modulul Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice se studiază în anul I, sem. II la 

specialitățile „Prelucrarea artistică a materialelor”, domeniul de formare profesională – 

„Arte vizuale”, calificarea – pictor-decorator. Conform planului de învățământ pentru 

curriculumul modular sunt alocate nouăzeci de ore, cu scopul acumulării a trei credite, 

procesul de instruire fiind finalizat cu examen. 

Orele planificate pentru un semestru sunt ore de instruire teoretico-practice și vor fi 

efectuate de către profesor cu calificarea/specialitatea în domeniul Artelor vizuale 

(subramura-arta textilă), căruia îi va reveni sarcina de formare la elevi a competențelor 

prevăzute în standardul educațional al învățământului profesional tehnic 

postsecundar. 

Pornind de la principiul integrării elevilor în procesul de instruire cu desfășurarea 

acțiunilor practice, se vor crea condiții favorabile fiecărui elev de a asimila materialul 

instructiv într-un mod individual de lucru. Alegerea tehnicilor de instruire îi va revine 

profesorului care va avea sarcina să adapteze procesul de formare a competențelor 

profesionale la particularitățile individuale ale elevilor. 

Locul de desfășurare a procesului de instruire se recomandă a fi atelierul de 

specialitate, amenajat cu planșe metodico-instructive, panou cu securitatea muncii, 
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mostre și scheme de țesut, seturi de coloranți naturali și artificiali, ustensile de țesut, 

mobilier și alte unelte casnice. 

Finalități: La finele demersului instructiv-formativ elevii vor poseda calități variate în 

domeniul specialităților de prelucrare artistică a materialelor și tapiseriei artistice, vor 

fi capabili să expună rațional soluții corespunzătoare sarcinilor puse, vor fi capabili să 

prelucreze și să multiplice cromatic procesul de vopsire a firelor textile, să posede și să 

aplice în practică metode de țesere manuală și mecanică etc. 

Precondiții: La începutul studierii unității de curs Materiologia și tehnologia tapiseriei 

artistice elevul trebuie să posede competențe generale dobândite preventiv la 

disciplinele gimnaziale: Chimia, Biologia, Educația tehnologică. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională  

Pentru formarea viitorilor pictori-decoratori în domeniul artei vizuale este necesar ca 

fiecare elev să posede cunoștințe inițiale în tapiseria artistică. Viitorii specialiști vor fi 

pregătiți pentru proiectarea și executarea obiectelor țesute, pentru anticiparea 

riscurilor apariției dificultăților în procesul prelucrării materiei prime. 

Modulul Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice va contribui la formarea 

competențelor de utilizare a materiei prime în executarea obiectelor țesute, croșetate, 

brodate și de vopsirea ei cu coloranți naturali și chimici. Se va atrage o deosebită 

atenție dezvoltării competențelor de îmbinare a sistemului de fire de urzeală cu 

sistemul de fire de băteală, de organizare a procesului de elaborare a obiectelor de 

creație, evitând situațiile de eșec în procesul muncii. 

Tapiseria artistică este o ramură majoră în Arta vizuală a Republicii Moldova, deoarece 

ea asigură promovarea tradițiilor și a valorilor artizanatului național, contribuind la 

perpetuarea proceselor de realizare a diferitor articole artistice de unicat. 

Competențele formate și dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru 

studierea unităților de curs orientate spre inițierea în țesutul tradițional, transpunere 

în materiale textile, tehnici tradiționale: pâslă, broderie, structuri textile volumetrice, 

restaurarea obiectelor țesute, practica de inițiere în specialitate, practica tehnologică, 

realizarea proiectului de diplomă, etc. De asemenea, competențele, aptitudinile, 

cunoștințele acumulate în cadrul prezentului modul vor fi de un real folos în  

activitatea profesională a viitorilor pictori decoratori.  

 

II.  Competenţe profesionale specifice modulului 

1. Determinarea noțiunilor de bază specifice materialelor de țesut. 

2. Demonstrarea procedeelor de creștere și prelucrare a fibrelor textile naturale. 

3. Identificarea proprietăților fizice și mecanice de prelucrare a fibrelor textile. 

4. Utilizarea diverselor unelte la prelucrarea fibrelor textile:  

     lână, mătase, bumbac, păr de capră. 

5. Planificarea operațiilor de pregătire a lânii pentru țesut. 

6. Aplicarea diferitor tipuri de coloranți la vopsitul fibrelor / firelor textile. 
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7. Coordonarea țesutului manual pe utilaje cu ustensilele de țesere manuală  

     și mecanică. 

8. Executarea suprafețelor textile țesute cu ajutorul stativelor verticale și orizontale  

     cu metode de țesere în două, patru ițe și cu aspectul liniilor oblice. 

 

Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

II 90 6 24 60 examen 3 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Clasificarea materialelor de țesut. Premize de apariție. 

 
UC1: Determinarea 
noțiunilor de bază 
specifice materialelor de 
țesut. 

1.1. Clasificarea și proprietățile 
fibrelor textile. Date istorice. 
1.2. Fibre de origine animală și 
vegetală:organice, anorganice. 
1.3. Fibre chimice: fibre din 
polimer, sintetice, naturale. 

A1. Colectarea și 
prelucrarea informației 
privind fibrele de origine 
animală și vegetală. 
A2. Diferențierea 
materialelor de țesut 
după clasificare și 
proprietăți. 
A3. Utilizarea materialului 
acumulat la soluționarea 
problemelor de expunere 
practică. 

2. Noțiuni specifice cultivării materiei prime textile. 

 
UC2: Demonstrarea 
procedeelor de creștere și 
prelucrare a fibrelor 
textile naturale. 

2.1. Informații privind 
meșteșugul și istoria 
bumbacului. 
2.2. Cultura prelucrării cânepii și 
inului. 
2.3. Mătasea (borangicul), 
cultivarea viermilor de mătase. 
 

A4. Enumerarea 
tehnologiilor de creștere 
și prelucrare a 
bumbacului. 
A5. Selectarea informației 
vizate de prelucrarea 
cânepii și inului. 
A6. Tipologia 
mecanismelor de creștere 
și prelucrare a mătăsii 
(borangicului). 
A7. Reflecția critică și 
constructivă pentru 
determinarea diferențelor 
cultivării materiei prime.  
 

3. Clasificarea fibrelor textile în filaturi. 

 3.1. Fibre textile utilizate în A8. Utilizarea materialului 
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UC3: Identificarea 
proprietăților fizice și 
mecanice de prelucrare a 
fibrelor textile.  

filaturi de: lână, bumbac, 
cânepă, mătase, in. 
3.2. Fibre textile în filaturi de 
componenta chimică și sintetică. 
3.3. Clasificarea fibrelor după 
structură. 
3.4. Studiul fibrelor textile sub 
microscop. 
3.5. Etapele de prelucrare a 
fibrelor textile. 

ilustrativ-didactic în 
identificarea fibrelor 
textile utilizate în filaturi. 
A9. Precizarea 
diferențelor dintre fibre 
sintetice și chimice. 
A10. Implicarea 
microscopului în 
identificarea 
proprietăților fizice și 
mecanice ale fibrelor 
textile. 
A11. Reflecția etapelor de 
prelucrare a materiei 
prime. 

4. Unelte de prelucrare a fibrelor textile. 

UC4: Utilizarea diverselor 

unelte la prelucrarea  

fibrelor textile: lână, 

mătase, bumbac, păr de 

capră. 

 

4.1. Unelte utilizate la prelucra-
rea lânii. Vopsitul firelor de lână 
și înălbitul pânzei. 
4.2. Modul de prelucrare a 
părului de capră. Țesutul în 
războaie verticale. Obiecte 
țesute din păr de capră. 
4.3. Unelte utilizate la 
prelucrarea mătăsii, borangicul 
românesc.  

A12. Prelucrarea 
informației acumulate și 
transferul cunoștințelor în 
rezolvarea probelor 
practice. 
A13. Interpretarea 
modalităților de înălbire și 
vopsire a fibrelor de lână, 
a părului de capră pe 
unelte specifice. 
A14. Implicarea 
dexterității manuale în 
prelucrarea părului de 
capră. 
A15. Precizarea etapizării 
utilizării uneltelor la 
prelucrarea borangicului 
românesc. 

5. Operațiile de pregătire a lânii pentru țesut 

 
UC5: Planificarea 
operațiilor de pregătire a 
lânii pentru țesut. 

5.1. Pregătirea lânii pentru 
țesut: sortarea, spălarea, 
uscarea, scărmănatul, 
pieptănatul. 
5.1.1. Clasificarea lânii: păr (fire 
lungi), canură (fire moi și 
scurte). 
5.1.2. Asortarea lânii după  
calitate și destinație: păretare, 
lăicere, cadreluri, covoare. 
5.1.3. Torsul cu mărgica. 
5.2. Vopsitul lânii cu coloranți 
naturali și chimici (Teorie). 
 

A16. Stabilirea etapelor 
de pregătirea lânii pentru 
țesut. 
A17. Ajustarea etapelor 
de pregătire a lânii pentru 
țesut, condițiilor la locul 
de muncă. 
A18. Implicarea 
dexterității manuale în 
uniformizarea lânii. 
A19. Respectarea 
cerințelor tehnologice la 
pregătirea lânii pentru 
țesut. 

6. Tehnica vopsitului firelor textile cu diferite tipuri de coloranți 
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UC6: Aplicarea diferitor 

tipuri de coloranți la 

vopsitul fibrelor / firelor 

textile. 

6.1. Tipuri de coloranți. 
Coloranți vegetali. Clasificarea 
coloranților. Fierturi de plante. 
Vopsitul cu buruieni și scoarțe. 
6.2. Vopsitul lânii cu fierturi de 
plante, buruieni, scoarțe. 
6.3. Tehnica vopsitului cu 
coloranți naturali și chimici. 

A20. Clasificarea tipurilor 
de coloranți după fierturi 
de plante, buruieni, 
scoarțe. 
A21. Elaborarea tabelului 
de obținere a nuanțelor 
de culori variate după 
condiment de vopsit și 
timp. 
A22. Reproducerea 
algoritmului de vopsire cu 
condimente naturale și 
artificiale. 

7. Utilaje și ustensile de țesere manuală 

 
UC7:Coordonarea țesutu-
lui manual pe utilaje cu 
ustensilele de țesere 
manuală și mecanică. 
 

7.1. Construcția stativelor 
primitive. 
7.2. Stative. Construcția 
tradițională a războiului de țesut 
manual. 
7.2.1. Stative pentru țesutul 
vertical și orizontal cu țesătură 
la capătul de sus și jos. 
7.2.2. Construcția războiului de 
țesut vertical. 
7.3. Schema tehnologică a 
mașinii de țesut clasică. 

A23. Identificarea tipurilor 
de stative/războaie de 
țesut. 
A24. Tipologizarea 
mecanismelor din care 
sunt compuse stativele 
verticale și orizontale. 
A25. Precizarea 
mecanismelor mașinii de 
țesut tip clasic. 
A26. Utilizarea abilităților 
acumulate referitor la 
utilaje și ustensile de țesut 
în dexteritatea manuală. 

8. Metode de îmbinare a sistemului de fire de urzeală cu fire de băteală 

UC8: Executarea 

suprafețelor textile țesute 

cu ajutorul stativelor 

verticale și orizontale cu 

metode de țesere în două, 

patru ițe și cu aspectul 

liniilor oblice. 

 

8.1. Fire destinate urzelii. Fibre 
colorate de factură industrială. 
Tehnici de întindere a urzelii pe 
unelte de țesut. 
8.2. Băteală. Clasificarea firelor 
de băteală 
8.3. Alesul. Țesutul cu spetează. 
Alesul peste un fir de urzeală. 
8.4. Țesutul în două ițe: cu 
efecte de urzeală (pânză rară), 
cu urzeală ascunsă. 
8.5. Modul de legare a firelor de 
băteală între ele. Tehnica 
țesutului în patru ițe. 
8.6. Țesutul cu aspectul unor linii 
oblice după scheme: 1.2/2.1, 
1.2.3/3.2.1, 1.2.3.4/4.3.2.1  

A27. Pregătirea stativului 
de țesut și năvădirea 
firelor de urzeală. 
A28. Identificarea 
modalităților de îmbinare 
a urzelii cu băteala țesută. 
A29. Determinarea 
operațiilor pregătitoare 
ale procesului de țesere 
manuală. 
A30. Respectarea 
cerințelor tehnologice la 
toate etapele de țesere 
manuală. 
A31. Aprecierea calității 
suprafețelor țesute 
manual și mecanic. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individu
al 

Prelegeri 
Practica/ 
Seminar 

1. Clasificarea materialelor de țesut.  4 1 1 2 

2. 
Noțiuni specifice cultivării 
materiei prime 

6 1 1 4 

3. 
Clasificarea fibrelor textile în 
filaturi 

12 1 3 8 

4. 
Unelte de prelucrare a fibrelor 
textile 

6 - 2 4 

5. 
Operațiile de pregătire a lânii 
pentru țesut 

6 1 1 4 

6. 
Tehnica vopsitului firelor textile 
cu diferite tipuri de coloranți 

20 1 5 14 

7. 
Utilaje și ustensile de țesere 
manuală 

12 1 3 8 

8. 
Metode de îmbinare a sistemului 
de fire de urzeală cu fire de 
băteală 

24 - 8 16 

 
 

Total 90 6 24 60 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Clasificarea materialelor de țesut 

1.1 Premise de apariție a 
materialelor de țesut. 
 

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 
1 

1.2 Clasificarea și proprietățile 
materialelor de țesut. 

Conspect 
 
 

Prezentarea 
conspectului 

Săptămâna 
2 

2. Noțiuni specifice culturii cultivării materiei prime 

2.1 Tehnica de descoperire 
practică a cultivării materiei 
prime după criteriile: 

- natura materiei prime; 
- procedeul de obținere; 
- gradul de grosime; 
- destinație; 
- structuri. 

Test docimologic Prezentarea 
testului. 

Săptămâna 

3 

3. Clasificarea fibrelor textile în filaturi 
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3.1 Pregătirea lânii pentru țesut. 
3.2 Pregătirea cânepii și inului 
pentru țesut. 
3.3 Pregătirea bumbacului 
pentru țesut. 
3.4 Pregătirea mătăsii pentru 
țesut. Descrierea sistematizată 
a procesului de pregătire, 
completată cu desenele fibrelor. 
Volumul portofoliului-
douăsprezece pagini, 
formatul:A4. 

Portofoliul de lucru Prezentarea 

portofoliului 

Săptămâna 

4 

4. Unelte de prelucrare a fibrelor textile 

4.1 Crochiuri de unelte câte trei, 
șase la număr, formatul: A 4. 

Panou, formatul: A2. 

 

Prezentarea 

panoului. 

Săptămâna  

5 

4.2 Fibre textile utilizate în 
filaturi de lână, bumbac, 
cânepă, in, mătase. 
(Structurarea proprietăților 
fibrelor textile în tabele). 

Crochiuri cu tipuri de 

unelte. 

Cinci crochiuri,   

formatul : A4. 

Prezentarea 

crochiurilor 

 

 

Săptămâna 

6 

5. Operațiile de pregătire a lânii pentru țesut 

5.1 Uniformizarea. 
5.2 Torsul. 
5.3 Rășchiratul  firelor și 
formarea sculurilor. 

Producerea sculurilor cu 
fire de lână. 

 
 

Demonstrarea 
sculurilor cu fire 
de lână 

 

Săptămâna 
7 

5.4 Modalitățile vopsitului lânii 
cu coloranți  naturali și chimici 
(teorie). 

Test docimologic Prezentarea 
testului. 

Săptămâna 
8 

6. Tehnica vopsitului firelor textile cu diferite tipuri de coloranți 

6.1. Vopsitul firelor de lână de la 
galben deschis până la ocru-
roșietic cu coajă de ceapă, 
urzică și cimbru. 

Bobine vopsite (nu mai 
puțin de cincisprezece  
la număr). 

 

Demonstrarea 
bobinelor 
vopsite. 

 

Săptămâna
9 

6.2. Vopsitul firelor de lână în 
culori: negru, roșu, violet cu 
coloranți naturali, chimici, de 
anilină (rezolvarea în șase 
trepte). 
6.3. Obținerea nuanțelor din 
același colorant. 

Panou cu extragerea 
firelor vopsite. 

Prezentarea 
panoului. 

Săptămâna 
10 

7. Utilaje și ustensile de țesere manuală 

7.1. Elaborarea crochiurilor de 

diferite tipuri de stative de țesut 

(prezentarea grafică cromatică). 

Portofoliu. 
 

 

Prezentarea 
portofoliului. 
 

Săptămâna 
11 

 

7.2. Elaborarea posterului cu 

evoluția stativelor de țesut 

manual. (prezentarea digitală). 

Poster. Prezentarea 

posterului. 

Săptămâna 

12 

8. Metode de îmbinare a sistemului de fire de urzeală cu fire de băteală 

8.1. Desenul legăturilor. Panou cu mostre Prezentarea Săptămâna 
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Redarea desenului țesuturilor 
prin intermediul fășiilor de 
hârtie colorată: 

 țesutul cu două ițe; 

 țesutul cu patru ițe; 

țesute. 
 

panoului. 
 

 

13 

 țesutul oblic ( trei  lucrări 
practice formatul –  A4). 

 
 

8.2. Realizarea suprafețelor 
țesute: 

 - în alesul peste un fir de  
urzeală; 

 - cu efect de urzeală; 

 - cu urzeală ascunsă; 

 - cu aspectul liniilor oblice. 
Formatul 15x15 

Lucrări  practice cu 
îmbinarea firelor de 
urzeală cu fire de 
beteală. 

Prezentarea 
lucrărilor 
practice. 
 
Vizionare/ 
Expoziție 

Săptămâna 
14,15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice / de laborator Ore 

1. Clasificarea materialelor 
de țesut. 

Scheme cu materia prima  1 

2. Noțiuni specifice culturii 
cultivării materiei prime 

Descoperirea practică a cultivării materiei prime. 1 

3. Clasificarea fibrelor 
textile în filaturi. 

Pregătirea portofoliului cu descrierea procesului 
de pregătire a fibrelor textile pentru țesut. 

3 

4. Unelte de prelucrare a 
fibrelor textile. 

Elaborarea crochiurilor utilizate la prelucrarea 
fibrelor textile. 

2 

5. Operațiile de pregătire a 
lânii pentru țesut. 

Producerea sculurilor cu fire de lână. 1 

6. Tehnica vopsitului 
firelor textile cu diferite 
tipuri de coloranți. 

Vopsitul firelor de lână, bumbac, cânepă (după 
posibilități) cu diferite tipuri de coloranți naturali, 
chimici. 

5 

7. Utilaje și ustensile de 
țesere manuală. 

Elaborarea crochiurilor de diferite tipuri de stative 
de țesut (prezentarea grafică/ cromatică). 
Inițierea în utilizarea stativelor orizontale, 
verticale la țesutului  manual. 
Inițierea cu mașini de țesut casnice. 

3 

8. Metode de îmbinare a 
sistemului de fire de 
urzeală cu fire de 
băteală. 

Elaborarea schemelor de țesut cu redarea 
desenului legăturilor. 
Producerea suprafețelor țesute în forma de 
mostre. 

8 

 Total  24 

 

 

IX. Sugestii metodologice 
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Demersul educațional interactiv centrat pe elev este axat mai mult pe activitățile de 

învățare decât pe cele de predare. În desfășurarea activităților instructiv-educative se 

pune accentul primordial pe demersul practic și mai puțin pe cel teoretic. 

În vederea realizării eficiente a demersului educațional, contează mult alegerea 

strategiilor didactice potrivite particularităților de vârstă ale elevilor, ce trec programul 

de formare profesională la specialitatea Prelucrarea artistică a materialelor. 

Profesorului îi revine sarcina de a centra procesul de instruire pe elev, pe 

disponibilitățile și abilitățile lui, în scopul valorificării optime ale acestora. 

Procesul de studiere a modulului Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice se 

desfășoară liniar datorită intercalării dintre competențele profesionale și unitățile de 

învățare. Cele treizeci de ore planificate pentru învățarea în auditoriu /atelier de lucru 

de contact direct, și șaizeci de ore de activitate individuală, necesare formării 

competențelor profesionale, sunt prevăzute în Standardul de pregătire profesională. 

Orele de contact direct prevăd activitatea profesorului de specialitate într-un mod 

modern, interactiv, având scop obținerea rezultatelor ce reflectă finalitățile 

programului de pregătire profesională. Lucrul în grup, activitățile practice în atelier, 

discuțiile în grup, prezentările video, multimedia și electronic, temele și proiectele 

integrate, vizitele în atelierul de creație al artiștilor plastici și al meșterilor populari, 

lecțiile online etc., contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de 

comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilității, sprijin reciproc, 

precum și a spiritului de echipă etc. 

În urma învățării modulului, elevii vor fi capabili să stabilească proprietățile materiei 

prime, să cunoască și să aplice în practică un spectru larg de metode și tehnici de 

vopsire a firelor textile, să determine și să transpună în material modalitățile de țesere 

manuală și mecanică. 

Locul de desfășurare a instruirii și formării profesionale se recomandă a fi un într-un 

atelier de specialitate, în care pentru optimizarea demersul educațional este necesar 

să existe o dotare minimală a utilajului profesional: stative de țesut, utilaje de 

prelucrare și vopsire a materiei prime de țesut, prevăzut pentru numărul de elevi din 

grupă. Dotarea minimă a atelierelor cu materiale de specialitate și asigurarea 

condițiilor igienico-sanitare, permite desfășurarea activităților prin care vor fi formate 

competențele profesionale ale elevilor. 

 

 

Tabel 1. Metodele de predare – învățare utilizate în timpul demersului de curs 

Unități de conținut Metode de predare-învățare 
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1.1.Clasificarea și proprietățile fibrelor textile. Date 
istorice. 
1.2.Fibre de origine animală și vegetală:organice, 
anorganice. 
1.3.Fibre chimice: fibre din polimer, sintetice, naturale. 

Prelegerea 
Explicația 
Studiul de caz 
Investigația personală 
Analiza, sinteza 

2.1.Informații privind meșteșugul și istoria bumbacului. 
2.2.Cultura prelucrării cânepii și inului. 
Mătasea (borangicul), cultivarea viermilor de mătase. 

Descrierea,demonstrarea 
Explorarea surselor 
informaționale 
Metoda lucrărilor practice 

3.1.Fibre textile utilizate în filaturi de : lână, bumbac, 
cânepă, mătase, in. 
3.2.Fibre textile în filaturi de componenta chimică și 
sintetică. 
3.3.Clasificarea fibrelor după structuri. 
3.4.Studiul fibrelor textile sub microscop. 
3.5.Etapele de prelucrare a fibrelor textile. 

Explicația 
Algoritmizarea 
Problematizarea  
Investigația personală 
Observația dirijată 
Experimentul 
 

4.1.Unelte utilizate la prelucrarea lânii. Vopsitul firelor de 
lână și înălbitul pânzei. 
4.2.Modul de prelucrare a părului de capră. Țesutul în 
războaie verticale. Obiecte țesute din păr de capră. 
4.3.Unelte utilizate la prelucrarea mătăsii, borangicul 
românesc. 

Demonstrarea 
Instructajul 
Studiul de caz 
Învățarea prin descoperire 
Tehnici de analiză, prelucrare 
și interpretare a datelor 
Explozia stelară 

5.1.Pregătirea lânii pentru țesut: sortarea, spălarea, 
uscarea, scărmănatul, pieptănatul. 
5.2.Vopsitul lânii cu coloranți naturali și chimice (Teorie). 

Prelegerea 
Explicația 
Algoritmizarea 
Experimentul 

 Metoda lucrărilor  practice 

6.1.Tipuri de coloranți. Coloranți vegetali. Clasificarea 
coloranților. Fierturi de plante. Vopsitul cu buruieni și 
scoarțe. 
6.2.Vopsitul lânii cu fierturi de plante, buruieni, scoarțe. 
6.3.Tehnica vopsitului cu coloranți naturali și chimici 

Dialogul dirijat 
Explicația 
Observația 
Experimentul în grup 
Mozaic 
Tehnica focus grup 

7.1. Construcția stativelor primitive. 
7.2. Stative. Construcția tradițională  a războiului de țesut 
manual. 
7.3. Schema tehnologică a mașinii de țesut clasică. 

Demonstrarea, Algoritmizarea 
Studiul de caz 
Piramida 
Tehnica focus grup 

8.1.Fire destinate urzelii. Fibre colorate de factură indus-
trială. Tehnici de întindere a urzelii pe unelte de țesut. 
8.2.Băteală. Clasificarea firelor de băteală: subțiri, lungi, 
moi, lucioase, netede, zimțoase. 
8.3.Alesul. Țesutul cu spetează. Alesul peste un fir de 
urzeală. 
8.4.Țesutul în două ițe: cu efecte de urzeală (pânză rară), 
cu urzeală ascunsă. 
8.5.Modul de legare a firelor de băteală între ele. Tehnica 
țesutului în patru ițe. 
8.6.Țesutul cu aspectul unor linii oblice după scheme. 

Experimentul în grup 
Dezbaterea tip seminar 
Mozaic 
Studiul practic 
Cadranele 
Tehnici de observare și 
experimentare 
Tehnica focus grup 
Lucrul practic individual 
Modelarea 
Reflecția personală 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea performanțelor profesionale ale elevilor este integrată în procesul de 

învățământ, având rol de reglare, optimizare, eficientizare a demersului instructiv - 

formativ centrat pe elev. Evaluarea va fi realizată de către cadrele didactice care vor 

urmări progresul elevilor și produsele elaborate de către ei la nivel de formare a 

competențelor, ținând cont de criteriile de evaluare. Evaluarea produselor efectuate 

de către elevi se va constitui din suma evaluărilor curente și proba de evaluare finală 

(examen), care va demonstra posedarea competențelor și abilităților specifice unității 

de curs: Materiologia și tehnologia tapiseriei artistice. 

 

Nr. Produse elaborate Produse de 
evaluare 

Criterii de evaluare a produsului 
 

1 Clasificarea materialelor 
țesute 

Referat  Corespunderea sarcinii temei instructive; 

 Reflectarea subiectului; 

 Corectitudine în  realizare; 

 Coerența și atractivitatea informației 
prezentate; 

 Utilizarea dovezilor din sursele 
consultate; 

 Modul de structurare a lucrării; 

 Reflecția personală; 

 Nivelul de erudiție. 
 

2 Cultivarea materiei prime Conspect 
Test  

 Modul de prezentare și argumentare; 

 Legătura cu alte materii; 

 Realizarea temei instructive conform 
cerințelor; 

 Modul de structurare a conspectului; 

 Coerența și logica expunerii; 

 Utilizarea unui limbaj adecvat și bogat 
profesional. 
 

3 Pregătirea fibrelor pentru 
țesut 

Portofoliul 
și derularea 
prezentării 
în Power-
Point 
Setul de fire 
de lână 

 Actualitatea lucrării; 

 Corectitudine în  realizare și exprimare; 

 Modul de prezentare și argumentare; 

 Aspectul grafic al materialului ilustrativ 
ales; 

 Individualizarea în selectarea 
materialului pentru portofoliu; 

 Originalitatea prezentării lucrării. 
 

4 Panou cu crochiuri, 
scheme, tabele: 

a) unelte de prelucrare a 
fibrelor textile, 

b) tipuri de stative de țesut, 
c) mașini de țesut casnice. 

Prezentarea 
panoului 
Vizionarea 
lucrărilor 
practice 
realizate 

 Elaborarea schițelor preliminare; 

 Prezentarea grafică și cromatică; 

 Acuratețea îndeplinirii  lucrării; 

 Corectitudine în  realizare; 

 Modul de structurare a lucrării; 

 Originalitatea prezentării lucrării. 
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5 Panou cu seturi de fire de 
lână vopsite  

Demonstrar
ea lucrărilor 
practice 
realizate. 
Prezentarea 
panoului 

 Alegerea corectă a mijloacelor materiale 
și a tehnicilor de lucru; 

 Respectarea termenilor de elaborare a 
lucrărilor; 

 Modul de structurare a lucrării, 

 Aspectul estetic  al materialului efectuat; 

 Comunicarea prin intermediul termenilor 
tehnologici; 

 Originalitatea metodei de demonstrație. 
 

6 Calitatea întinderii urzelii 
pe stative 

Demonstrar
ea lucrărilor 
practice 
realizate 
 

 Corespunderea sarcinii cu tema plastică; 

 Alegerea corectă a mijloacelor materiale; 

 Respectarea etapelor și procedeelor 
tehnologice;   

 Acuratețea îndeplinirii lucrării; 

 Reflecția personală. 
 

7 Scheme de țesut cu 
redarea desenului 
legăturilor 

Panou 
Mostre 
țesute  

 Corespunderea produsului elaborat 
desenului legăturilor; 

 Corespunderea mostrelor elaborate 
algoritmului tehnologic; 

  ordonarea și efectuarea conform 
modelului de referință; 

 Respectarea etapelor și procedeelor 
tehnologice; 

 Acuratețea lucrării. 
 

8 Suprafețe țesute Demonstrar
ea lucrărilor 
practice 
realizate 
Vizionarea 
lucrărilor 
practice / 
Expoziție de 
lucrări 

 Alegerea corectă a mijloacelor materiale; 

 Elaborarea schiței preliminare; 

 Relevanța metodelor și schemelor de 
țesere cu produsul-model; 

 Corespunderea produsului elaborat 
algoritmului tehnologic; 

 Acuratețea îndeplinirii lucrării; 

 Respectarea termenilor de elaborare; 

 Obținerea aspectului structural-
funcțional al obiectului. 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
Instruirea de specialitate se realizează în atelierul de specialitate, dotat conform 

cerințelor procesului de formare profesională a unității de curs „Materiologia și 

tehnologia tapiseriei artistice. 

Atelierul poate fi utilizat pentru realizarea prelegerilor conform regulilor și 

normativelor sanitaro-epidemiologice de Stat (în dependență de numărul de elevi-

2,0m² pentru 1 elev). 

Spațiul instructiv trebuie să dispună de iluminare directă, laterală și artificială, să 

dispună de lavoar cu acces la canalizare. 
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Completarea cu materiale necesare organizării procesului de instruire: 

 Curriculumul unității de curs; 

 Proiectarea didactică de lungă durată; 

 Materiale didactice pentru activitatea teoretică și practică: 

o curs de lecții; 

o mostre cu scheme de țesut; 

o mostre de cergă, covor, cergă, desagă, lăicer, păretar, pânze țesute 

(naturale-bumbac, mătasea, inul, iuta, lână); 

o panouri cu algoritme procesului de țesere; 

o planșe ilustrativ – metodice; 

o suport de curs pentru realizarea lucrărilor practice/laborator; 

 Manuale; 

 Indicații metodice; 

 Albume de specialitate; 

 Suport pentru activitatea de învățare individuală ghidată a elevilor; 

 Materiale pentru autoevaluare; 

Mobilier, alte unelte casnice: 

o Tablă, 1 la număr; 

o Masă de croit 200×200cm, 1 la număr; 

o Mese speciale – cu tabla lată și joasă, 5 la număr; 

o Masă cu calapod, 1 la număr; 

o Scaune, 20 la număr; 

o Dulapuri,4 la număr; 

o Plită electrică cu 2 arzătoare, 1 la număr; 

o Căldări mici și mari, 

o Pelvis, 2 la număr; 

o Strecurător, 1 la număr; 

o Uscător, 1 la număr. 

Materie primă și ustensile de țesut: 

o Rame de țesut mici 40×60cm, 17 la număr; 

o Război vertical 150×200cm, 1 la număr; 

o Depănătoare , 5 la număr; 

o Fus de tors, 3 la număr; 

o Scule de țesut; 

o Mașină de țesut casnică, 1 la număr; 

o Seturi de fibre/ fire: bumbac, mătase, in, iuta, lână; 

o Seturi de coloranți naturali, artificiali, de anilină; 

o Seturi de lână de culoare naturală și colorată; 

o Bobine de urzeală: subțiri și groase. 

Materiale de evaluare a cunoştinţelor : prezentări power point, fișe de lucru, teste, etc. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Ajder, Ecaterina, Evoluția scoarțelor 
românești: Suport de curs: pentru 
studenții Facultății Arte Plastice și 
Design, Chișinău, 2013, 114 p.:il 
 

Biblioteca electronică a 
CAP „Al.Plămădeala”, 
(material scanat) 
Biblioteca personală a 
profesorului (xerocopie) 

1 

2. Ajder, Ecaterina, Țesutul tradițional 
românesc :: Tapiseria artistică,Suport de 
curs: pentru studenții Facultății Arte 
Plastice și Design, Chișinău, 2013, 
122p.:il; 

Biblioteca electronică a 
CAP „Al.Plămădeala”, 
(material scanat) 
Biblioteca personală a 
profesorului (xerocopie) 

1 

3. Popa Tatiana, Covorul în bumbi-element 

curativ în terapia netradițională, 

Chișinău 2012 

Biblioteca Națională 1 

4. Postolachi Elena, Buzilă Varvara, 
Bălteanu Ion, Tehnici și cunoștințe legate 
de meșteșugurile artistice tradiționale, 
2013, Chişinău 

Biblioteca Națională 1 

5. Tereșcenco Maria, Fibre textile, 
Manual,facultatea Informatică și 
inginerie, Catedra Design, ULIM, 
Chișinău 2010, 98 p.  

Biblioteca electronică a 
CAP „Al.Plămădeala”, 
(material scanat) 
Biblioteca personală a 
profesorului (xerocopie) 

1 

6. http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/
pagini/registrul-fi%C8%99ele-
elementelor-de-patrimoniu-cultural-
imaterial-tehnici-%C8%99i-
cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-
arta/me%C8%99te%C8%99uguri-
femeie%C8%99ti 

internet  

7. http://www.dex-tex.info/fibre-textile internet 
 

 

http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul-fi%C8%99ele-elementelor-de-patrimoniu-cultural-imaterial-tehnici-%C8%99i-cuno%C8%99tin%C8%9Be-legate-de-arta/me%C8%99te%C8%99uguri-femeie%C8%99ti
http://www.dex-tex.info/fibre-textile

