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I. Preliminarii 

Modulul „Pregătirea firelor pentru ţesere" are ca scop să contribuie la formarea capacităților 

elevilor specialității 72310 „Filatură şi ţesătorie” de a cunoaşte principalele operaţii de 

pregătire a firelor pentru ţesere, precum şi importanţa acestora în procesul de obţinere a 

diverselor produse ţesute. Acest modul constituie o treaptă importantă în formarea noului 

specialist în domeniul textil, influenţând direct asupra orientării profesionale a lui. 

Conţinutul acestui modul familiarizează elevii cu diversitatea modalităţilor de prelucrare a 

diferitor tipuri de fire prin transformarea lor în produse ţesute (ţesături, pluşuri, covoare, etc.), 

folosind diverse procedee tehnologice de ţesere, precum şi utilajul tehnologic necesar. În 

această unitate de curs, elevii vor studia toate operaţiile pregătitoare către procesul de ţesere 

şi principiul de funcţionare a utilajelor respective, precum şi importanţa acestor operaţii în 

procesul de ţesere.  Cunoştinţele acumulate permit selectarea operaţiilor şi utilajelor necesare 

în conformitate cu produsul ce urmează a fi ţesut. 

„Pregătirea firelor pentru ţesere” este un modul din  componenta de specialitate care se 

studiază  în colegiu în anul I de studii, semestrul II, la specialitatea 72310 ,,Filatură şi ţesătorie”, 

domeniul de formare profesională – tehnician în industria textilă. Conform planului de 

învățământ, pentru modulul dat sunt alocate 90 de ore, acumulându-se 3 credite şi se 

finalizează cu examen. 

Pentru a studia modulul „Pregătirea firelor pentru ţesere", elevul  trebuie să posede 

cunoștințe dobândite în cadrul obiectelor: fizica, chimia, matematică, biologie, informatică. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Pentru formarea viitorilor tehnicieni în domeniul industriei textile este necesar ca fiecare să 

posede cunoștințe profunde vizând faza de pregătire către ţesere şi influenţa directă a acesteia 

asupra desfăşurării normale a procesului de ţesere şi a calităţii produselor obţinute. Viitorii 

specialiști cu profil tehnician în industria textilă  este necesar să fie pregătiți pentru anticipa 

riscurile apariţiei blocajelor în procesul de ţesere şi consecinţele acestora asupra productivităţii 

muncii. 

Ţesătoria este o ramură flexibilă a industriei textile, care a cunoscut în ultimii ani o 

retehnologizare impetuoasă prin dotare cu utilaje de ultimă generaţie, maşinile fiind 

caracterizate de consumuri reduse de materii prime şi energie electrică, randamente şi 

productivităţi ridicate în condiţiile obţinerii unei calităţi înalte. Acest lucru cere o studiere 

permanentă de către tehnicieni a tehnologiilor tot mai performante, corespunzătoare 

necesităţilor actuale şi viitoare. 

Datorită faptului că ţesătoriile moderne oferă un sortiment larg de produse ţesute din diferite 

materii prime ce se deosebesc mult după structură, proprietăţi şi modul  de obţinere, 

tehnicianul trebuie să fie capabil de a organiza raţional etapa de pregătire a firelor pentru 

ţesere în scopul obţinerii produselor necesare de calitate superioară care să satisfacă cerinţele 

consumatorilor. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra 

cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine 

performanțe descrise în calificarea profesională. Astfel, modulul „Pregătirea firelor pentru 

ţesere” formează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Identificarea tipurilor de fire utilizate în procesele de ţesere; 

CS2.  Dirijarea operaţiilor tehnologice necesare etapei de pregătire pentru ţesere; 

CS3. Deservirea utilajului tehnologic al secţiei de pregătire pentru ţesere; 

CS4. Soluţionarea problemelor de producere generate de diferite cauze. 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practice/Seminar 

II 90 16 14 60 ex 3 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Generalităţi privind ţesăturile şi procesul de ţesere 

UC1. Determinarea 
elementelor de structură a 
ţesăturilor şi stabilirea 
criteriilor de clasificare a lor. 
UC2. Definirea procesului de 
ţesere şi selectarea operaţiilor 
necesare în conformitate cu 
produsul realizat. 

1.1 Introducere. Noţiuni de 
ţesătură.  

Tipuri de ţesături.  
Clasificarea ţesăturilor. 
1.2 Procesul tehnologic de 

ţesere 

Structura procesului de ţesere. 

A1. Identificarea tipurilor de 
ţesături. 

A2. Stabilirea elementelor de 
structură ale ţesăturilor. 

A3. Reprezentarea grafică a 
proceselor tehnologice 
de ţesere. 

2. Operaţiile de pregătire a firelor pentru ţesere 

UC3. Algoritmizarea 
operaţiilor de pregătire pentru 
ţesere şi precizarea utilajelor 
respective. 
 
 
UC4. Revizuirea  elementelor 
constructive ale utilajului 
tehnologic şi prezentarea 
principiilor de funcţionare. 

2.1 Bobinarea firelor 
Scopul operaţiei.  
Principiul bobinării. 
Condiţiile tehnologice şi 
mecanice la operaţia de 
bobinare. 
2.2 Reunirea şi răsucirea 
firelor  
Scopul operaţiilor. Principiul 
răsucirii.  
Modul de notare a firelor 

A4. Selectarea operaţiilor 
pregătitoare ale 
procesului tehnologic în 
conformitate cu scopul 
acestora. 

A5. Deservirea utilajului de 
bobinat în funcţie de 
condiţiile tehnologice şi 
mecanice. 

A6. Respectarea cerinţelor 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
 
UC5. Precizarea parametrilor 
tehnologici ai utilajului şi  
ilustrarea măsurilor de 
protecţie a muncii. 
 
 
UC6. Tipologizarea 
defectelor din cadrul 
operaţiilor de pregătire şi 
identificarea cauzelor şi 
măsurilor de remediere. 

răsucite. 
2.3 Urzirea firelor 
Scopul operaţiei de urzire.  
Sisteme de urzire  existente. 
2.4 Încleierea firelor 
Scopul operaţiei de încleiere 
Materiale folosite la încleierea 
firelor. 
Prepararea soluţiei de apret. 
2.5 Năvădirea  firelor 
Scopul operaţiei de năvădire.  
Elementele  sistemului  de 
năvădire. 
2.6 Canetarea  firelor de 
bătătură 
Scopul operaţiei de canetare.  

Principalele mişcări de 
obţinere a canetelor. 

tehnologice la reunire-
răsucire. 

A7. Calcularea fineţii firelor 
multiple.   

A8. Selectarea sistemului de 
urzire în funcţie de 
ţesătura ce se va realiza. 

A9. Întocmirea reţetelor de 
preparare a pastelor de 
apret. 

A10. Năvădirea firelor de 
urzeală la diverse tipuri 
de maşini de ţesut. 

A11. Pregătirea cane-
telor, la necesitate. 

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. Generalităţi privind ţesăturile şi 
procesul de ţesere 

14 4 2 8 

2. Operaţiile de pregătire a firelor 
pentru ţesere 

76 12 12 52 

 TOTAL 90 16 14 60 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Generalităţi privind ţesăturile şi procesul de ţesere 

1.1  Evoluţia ţesătoriei. 1.1.1 Referat  Comunicare Săptămâna 2 

2. Operaţiile de pregătire a firelor pentru ţesere 

2.1  Particularităţi specifice ale 
operaţiei de bobinare a firelor. 

2.1.1 Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 3 

2.1.2 Test de evaluare 
Prezentarea 

testului Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

2.2  Posibilităţi de diversificare a 
sortimentelor de fire. 

2.2 .1  Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 5 

2.2.2  Test de evaluare 
Prezentarea 

testului 
Săptămâna 6 

2.3  Particularităţi tehnologice ale 
operaţiei de urzire. 

2.3.1  Poster Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 7 

2.3.2  Studiul de caz Prezentarea 
studiului Săptămâna 8 

2.3.3  Test de evaluare Prezentarea 
testului 

Săptămâna 9 

2.4  Aspecte teoretice privind 
operaţia de încleiere. 

2.4.1 Harta noţională   Expunerea Săptămâna10 

2.4.2 Test de evaluare Prezentarea 
testului 

Săptămâna11 

2.5  Caracteristici specifice ale 
operaţiei de năvădire. 

2.5.1  Poster  
Prezentarea 
posterului Săptămâna12 

Săptămâna13 
2.5.2  Test de evaluare 

Prezentarea 
testului 

2.6  Particularităţi tehnologice ale 
operaţiei de canetare. 

2.6.1  Poster Prezentarea 
posterului 

Săptămâna14 

2.7  Măsuri de protecţie a muncii 
specifice operaţiilor de pregătire a 
firelor către ţesere. 

2.7.1  Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna15 
Portofoliu Prezentarea 

portofoliului 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

1 
Generalităţi privind ţesăturile şi 
procesul de ţesere 

Procese de ţesere. 2 

2 

 

Operaţiile de pregătire a firelor 

pentru ţesere 

Mecanisme şi dispozitive comune 

ale  maşinilor de bobinat. 
2 

3 Fineţea  firelor reunite şi răsucite 2 

4 
Maşini de urzit. 

Particularităţi constructive. 
2 

5 Maşinile de încleiat. 2 

6 Sisteme de năvădire. 2 

7 
Calculul productivităţii maşinilor 

din preparaţie. 
2 

 Total  14 
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IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului ,,Pregătirea firelor pentru ţesere” presupune folosirea unor metode, 

tehnici şi procedee cât mai diverse şi adaptate pentru activitatea de instruire, care contribuie 

substanţial la dezvoltarea multilaterală a elevilor. Folosirea nemijlocită a metodelor adecvate 

influenţează dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativităţii şi nu în ultimul rând sporeşte 

interesul pentru învăţare.  

În conformitate cu subiectul lecţiei, se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv fiind 

considerat efectul acesteia asupra formării abilităţilor elevilor. În această ordine de idei, 

indiferent de  metoda adoptată, acestea includ utilizarea pe larg a materialului didactic sub 

formă de scheme tehnologice, diagrame, texte, prezentări electronice şi filme cu caracter 

instructiv, specifice unității de conținut.  

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării, de exersare a 

capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii elevilor. Specific acestor metode este 

faptul că ele promovează interacţiunea dintre elevi, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând 

un demers interactiv de predare - învăţare - evaluare. 

Prin folosirea acestor metode, elevii depun un efort intelectual de exersare a proceselor 

psihice, de abordare a altor dimensiuni interdisciplinare în care îşi asumă responsabilităţi, 

formulează şi verifică soluţii. 

Un factor important îl prezintă şi corelarea dintre procesul de instruire şi finalităţile acestuia. În 

urma studierii unităţii de curs, elevii vor fi capabili să stabilească succesiunea operaţiilor de 

pregătire pentru ţesere, în dependenţă de tipul şi destinaţia ţesăturii, precum şi a procedeului 

de ţesere. Aceste abilităţi dezvoltate în decursul orelor sunt racordate la necesităţile şi 

aşteptările ulteriorilor angajatori, precum şi la specificul noilor tehnologii. Datorită acestui 

fapt, absolvenţii vor putea fi încadraţi cu uşurinţă în câmpul muncii, prestând servicii de 

calitate. 

Metodele recomandate pentru predarea modulului ,,Pregătirea firelor pentru ţesere” sunt:  

Unitatea de învăţare Metode recomandate 

Generalităţi privind ţesăturile şi 
procesul de ţesere 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Lucrul cu manualul 

 Demonstraţia  

 Problematizarea 

 Algoritmizarea  

Operaţiile de pregătire a firelor pentru 
ţesere 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Demonstraţia  

 Problematizarea 

 Lucrul cu manualul 

 Studiul de caz 

 Observaţia 
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Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se folosesc: diverse scheme tehnologice, 

diagrame, mostre, fişe de lucru, prezentări, secvenţe video de specialitate etc., acestea în mod 

indirect stimulând efectuarea sarcinilor de lucru. În activităţile practice accentul se va pune pe 

realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru şi a lucrărilor practice.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea constituie un pilon de bază în procesul de instruire. Activităţile de evaluare sunt 

orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback continuu. Evaluarea implică 

utilizarea diferitor forme, metode şi tehnici adaptate la specificul unităţii de curs şi a stilurilor 

de învăţare a elevilor. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produs pentru 
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele 
ghidului instituţiei. 

2. Poster  Corespunderea cu cerinţele de executare. 

 Corectitudinea selectării materialului. 

 Structurarea conţinutului posterului. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 

 Evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale. 

 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

3. Prezentare electronică  Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în 
corespundere cu conţinutul teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre 
elementele grafice şi imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice şi imaginilor. 
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Nr. 
crt. 

Produs pentru 
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

4. Test de evaluare  Corectitudinea interpretării  itemilor propuse spre 
rezolvare. 

 Corectitudinea răspunsurilor. 

 Corectitudinea raționamentelor. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

  Modul de prezentare şi interpretare a rezultatelor. 

 Prezentarea schemelor sau diagramelor corespunzătoare. 

 Scorurile însumate conform baremului de corectare. 

5. Harta noţională  Punerea în evidenţă a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei, schemei de la noţiunile de 
bază spre cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul 
solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulărilor. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

6. Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame 
corespunzătoare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Procese tehnologice elaborate  Corectitudinea termenilor. 

 Corectitudinea ordinii plasării operaţiilor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Modul de prezentare şi interpretare a procesului 
tehnologic. 

 Respectarea termenilor de realizare. 

2. Lucrare grafică / scheme  Alegerea corectă a formatului. 

 Centrarea desenului/schemei pe format. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Corespunderea reprezentărilor grafice cu 
standardele desenului tehnic. 

 Corectitudinea de realizare. 

 Acurateţea lucrării grafice. 

 Modul de prezentare. 

 Respectarea termenilor de realizare. 

3. Mecanisme, aparate, 
echipamente etc. deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii.  

 Productivitatea. 

4. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale 
schemelor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

  Modul de prezentare. 

5. Fişă de observare  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de 
acţiunea îndeplinită. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o sarcină 
de lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la modulul dat este examenul oral. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la unitatea de curs „Pregătirea firelor pentru ţesere” 

trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena 

instituțiilor de învăţământ secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot 

fi realizate în cabinete de studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cărora trebuie să fie în  

dependenţă de numărul de elevi  – 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de 

iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare cerințelor 

normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”.  

În ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie să posede 

mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, astfel ca mobilierul să 

asigure o ţinută corectă elevilor. Cabinetul trebuie să fie dotat de asemenea cu  tablă, 

proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi nici planșele, fișele, 

schemele, desenele care permit ilustrarea materialului predat. 

Lucrările practice şi de laborator se vor realiza în cabinetul disciplinei de specialitate care 

trebuie să fie dotat cu: 

Balanţă analitică,  

Vârtelniță, 

Lupă textilă, 

Mostre de fire, 

Nomenclatoare şi cataloage cu proprietățile materialelor. 
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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. 

Asociaţia generală a inginerilor din 
România, societatea inginerilor textilişti 
din România, Manualul inginerului textilist, 
Vol. IV, AGIR, 2003. 

 
Bibliotecă 

 
Internet 

 
1 
 

2. 

Lupaşcu Romiţa Ţîglea, Marinescu Iuliana, 
Bunaciu Carmen, Manual pentru şcoala de 
arte şi meserii, calificarea profesională: 
Lucrător în filatură – ţesătorie   OSCAR 
PRINT, Bucureşti 2006. 

Profesor 1 

3. 
Liuţe Dumitru, Procese şi maşini pentru 
prelucrarea firelor. Vol. 2, Editura 
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