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                                                 I  Preliminarii 
Formarea generaţiei tinere şi nu doar informarea ei a determinat axarea procesului de 

învățământ pe realizarea finalităţilor. Profesorului îi revine rolul de coordonator al formării 

discipolului. 

Unitatea de curs ,,Tehnologia confecţiilor din tricot I,, este o componentă de specialitate şi 

contribuie la formarea capacităţilor şi deprinderilor elevilor specialităţii 72320 Modelarea 

,proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot, ce urmăreşte însuşirea completă a profesiei în 

condiţiile executării procedeelor de producţie moderne. 

Prezentul modul este o continuitate a unităţilor de curs  fundamentale - 

 F.01.O.012    Bazele tehnologiei confecţiilor I , 

      F.O2.O.014 Bazele tehnologiei confecţiilor II. 

      Conţinutul şi strategiile  propuse au drept scop formarea competenţelor tehnice generale şi 

corespunzătoare calificării in scopul pregătirii profesionale a elevilor,dezvoltarea  capacităţilor 

care să le permită dobândirea unei calificări profesionale  pentru integrarea pe piaţa muncii. 

Pregătirea forţei de muncă la nivelul cerinţelor actuale, când concurenţa este tot mai agresivă, 

obligă pe cei ce vor lucra în domeniul confecţiilor să-şi însuşească temeinic cunoştinţele de 

specialitate . 

 

         II   Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională                   

Pentru formarea viitorilor tehnicieni in domeniul industriei uşoare   este necesar ca fiecare 

să posede cunoştinţe profunde vizând procesul de confecţionare şi utilajul selectat ce au 

influenţă directă asupra calităţii produselor obţinute. 

Unitatea de curs ,,Tehnologia confecţiilor din tricot  I,,are drept scop de a familiariza elevii 

cu noţiuni de baza ,variante constructiv-tehnologice de prelucrare a elementelor şi 

subansamblurilor,procese tehnologice  de prelucrare a produselor intermediare. 

Studiul unităţii de curs îşi propune să asigure însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor 

ce pot fi aplicate în componenta de orientare spre specialitate,pentru elaborarea lucrărilor 

practice ,studiul individual ,aplicarea teoriei in practică.  

Industria uşoară  este o ramură flexibilă ,care are in permanenţă schimbarea de materii 

prime,sortimentul divers de produse,a tehnologiilor de prelucrare a produselor vestimentare şi 

a utilajelor din întreprinderile de profil. Acest lucru cere o însuşire permanentă a  formelor de 

organizare a muncii, utilizarea tehnologiilor noi şi a utilajelor performante pentru obţinerea 

produselor calitative şi competitive. Finalitatea disciplinei constă în formarea caracteristicilor, 

atitudinilor specifice  ,valorificarea creaţiei potenţial - creative al elevului .                                                

Elevii vor desfășura activitatea profesională,dovedind o temeinică pregătire în specialitate şi 

mult spirit de iniţiativă, acționând continuu pentru perfecţionarea acestei pregătiri, 

manifestând atitudine  justă fată de persoanele ce solicită serviciile unităţilor industriale şi a  

producţiei bunurilor de consum .  

                        III Competențele profesionale specifice  modulului 

Componenta profesională - reprezintă   capacitatea de a aplica,a transfera cunoștințe şi 

deprinderi în situaţii şi mediu  de muncă divers ,pentru a realiza activităţile cerute la locul 

de activitate la nivelul  calitativ specificat în standardul ocupaţional .  

A  fi competent înseamnă - 
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   A aplica cunoştinţe de specialitate. 

  A folosi deprinderi specifice . 

  A analiza şi a lua decizii. 

  A fi creativ , a comunica  eficient  

  A lucra în echipă 

  A se adopta la mediul de muncă specific  

  A face faţă situaţiilor neprevăzute  

 

Competențele specifice ale disciplinei„Tehnologiei confetilor din tricot I” sunt: 

CS1. Selectarea materialelor pentru confecţionarea elementului vestimentar 

CS2. Croirea detaliilor necesare pentru prelucrarea elementului vestimentar 

CS3. Reprezentarea şi interpretarea schemelor tehnologice şi etapelor de prelucrare a 

elementului vestimentar. 

CS4. Verificarea calităţii elementelor confecţionate,produsului finit. 

CS5. Confecţionarea elementului   vestimentar. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

IV 60 14 16 30 examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Asamblarea produsului vestimentar-rochiei 

UC1. Organizarea procesului tehnologic de 
prelucrare a tăieturilor rochiei din tricot. 

1.1 Prelucrarea tăieturilor rochiei 

1.2 Asamblarea tăieturilor umerale. 

1.3 Asamblarea tăieturilor laterale. 

1.4 Asamblarea  tăieturilor la nivelul liniei taliei. 

A1. Identificarea  sortimentului de rochii. 

A2. Specificarea  reperelor. 

A3. Verificarea reperelor croiului după schiţa de 
model. 

A4. Descrierea etapelor de prelucrare a 
elementelor. 

A5. Selectarea metodelor de prelucrare a 
elementelor de produs . 

A6 .      Prelucrarea  elementului de produs. 

A7 .      Respectarea  cerinţelor tehnice de 
executare a lucrărilor manuale ,mecanice, 
TUT. 

A8.      Reprezentarea desenului grafic a 
elementului de produs  

A9.       Evaluarea  calităţii elementului. 

A10.     Identificarea defectelor tehnologice 

A11.    Remedierea defectelor depistate. 

2. Variante tehnologice de realizare a sistemelor de închidere la rochie 

UC2. Organizarea procesului tehnologic de 
prelucrare a sistemelor de închidere la rochia 
din tricot. 

2.1 Clasificarea şi asamblarea sistemelor de închidere. 

2.2 Modalităţi de prelucrare a fentei pe toată 
lungimea produsului. 

2.3 Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungime                  

A12.     Selectarea metodelor de prelucrare a 
elementului de produs . 

A13 .     Elaborarea consecutivităţii tehnologice de 
prelucrare a elementului .      
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

limitată a produsului. 

2.4 Modalităţi de prelucrare a fentei in cusătură sau 
relief. 

 

 

A14.    Prelucrarea sistemului de închidere. 

A15.    Propunerea metodelor de prelucrare a   

A16.    sistemului de închidere  

A17.     Identificarea  defectelor  tehnologice. 

A18.    Evaluarea calităţii  elementului. 

A19.    Remedierea defectelor depistate. 

A20.    Elaborarea desenului  grafic a sistemului de 
închidere. 

3. Metode de prelucrare a răscroielii  mânicilor la rochie 

UC3. Organizarea procesului tehnologic de 
prelucrare a răscroielii mânicilor la rochia din 
tricot. 

3.1 Clasificarea şi  prelucrarea răscroielii mânicilor la 
rochia din tricot. 

3.2 Modalităţi de prelucrare a răscroielii mânicilor. 

3.3 Modalităţi de aplicare a mânicilor în răscroială. 

 

 

 

 

 

A21.    Selectarea  metodelor de  prelucrare a  
răscroielii mânicilor.  

A22.    Prelucrarea  elementului de produs  

A23.    Respectarea cerinţelor tehnice. 

A24.     Identificarea  defectelor 

A25.    Remedierea defectelor 

A26.      Înlăturarea defectelor. 

A27.     Verificarea  calității 

A28.     Identificarea utilajului şi SDV. 

4. Variante tehnologice de prelucrare a gulerelor la rochie 

UC4. Organizarea procesului tehnologic de prelucrare 
a răscroielii gâtului la rochia din tricot. 

 Metode de prelucrare a gulerului la rochia din 
tricot. 

4.1 Principii de clasificare şi prelucrare a elementului 
guler. 

4.2 Modalităţi de prelucrare a răscroielii gâtului fără 
guler. 

4.3 Modalităţi de prelucrare a gulerului  tip bentiţă 

4.4 Modalităţi de prelucrare a gulerelor tip simplu 

A29.   Selectarea metodelor de prelucrare 

A30.   Descrierea metodelor de prelucrare a 
elementului 

A31.   Respectarea regulilor  de utilizare a 
şabloanelor. 

A32.   Prelucrarea elementului de produs 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

îndoite. 

4.5 Modalităţi de prelucrare  a gulerelor tip ştei 

4.6 Modalităţi  de prelucrare a gulerelor cu revere        

A33.   Elaborarea desenului grafic al  elementului –
guler. 

A34.   Citirea desenului 

A35.   Verificarea  calităţii elementului.      

5.Variante tehnologice de realizare a mânicilor la rochie 

UC5.  Organizarea procesului tehnologic de prelucrare 
a    mânicilor la rochile din tricot. 

 Metode de prelucrare a terminaţiei  mânicilor 
la rochile din tricot. 

 
                          

5.1 Principii de clasificare şi prelucrare a mânicilor, 
terminaţiei mânicilor 

5.2 Modalităţi de prelucrare a terminaţiei mânicilor 
fără manşetă 

5.3 Modalităţi de prelucrare a manşetelor ce 
îndeplinesc rol funcțional 

5.4 Modalităţi de prelucrare a manşetelor ce 
îndeplinesc rol estetic 

 

 

 

A36.    Alegerea metodelor de prelucrare a 
manşetelor ,mânicilor 

A37.    Elaborarea  succesiunii tehnologice  de 
prelucrare  a mânicilor 

A38.    Elaborarea desenului grafic al elementului 
mânica.    

A39.    Prelucrarea elementului de produs 

A40.    Identificarea defectelor 

A41.     Propunerea metodelor de remediere a 
defectelor 

A42.     Enumerarea  criteriilor de verificare a 
calităţii elementului 

A43.    Explicarea executării operaţiilor de finisare a 
elementului 

6.Variante tehnologice de prelucrare a terminaţiei la rochie 

UC6.   Organizarea procesului tehnologic de prelucrare 
a   terminaţiei la rochie din tricot.     

 
 
 
                          

6.1 Modalităţi de prelucrare a terminaţiei rochiei 

6.2 Tipuri de terminaţii 

6.3 Principii  prelucrare a terminaţiei rochiei în 
dependenţă de proprietăţile tricotului 

 

A45.   Selectarea modalităţilor de prelucrare a 
terminaţiei rochiei . 

A46.    Descrierea  etapelor  de prelucrare a tivului 
la rochie 

A47.   Prelucrarea terminaţiei produsului 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 

 

vestimentar 

A48.    Respectarea cerinţelor tehnice de 
prelucrare a tivului 

A49.    Evaluarea calităţii  elementului ,produsului 
vestimentar. 

A50.    Identificarea defectelor tehnologice  

A51.      Remedierea defectelor depistate  

A52.    Evaluarea executării operaţiilor de finisare a 
elementului , produsului vestimentar  

A53.    Elaborarea desenului de asamblare general     

A54.     Propunerea utilajului necesar  prelucrării 
terminaţiei 

A55.     Argumentarea alegerii  metodelor de 
prelucrare a produsului vestimentar - 
rochie       

 



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. Asamblarea produsului vestimentar-

rochie 

3 2 1 - 

2. Variante tehnologice de realizare a 

sistemelor de închidere la rochia  din 

tricot. 

14 2 4 8 

3. Metode de prelucrare a răscroielii 

mânicilor la rochia din tricot 

8 2 2 4 

 4 Variante tehnologice de realizare a 

gulerelor la rochia din tricot 

16 2 4 10 

5 Variante tehnologice de realizare a 

mânicilor, terminaţiei la rochia din 

tricot  

16 4 4 8 

6 Metode de prelucrare a terminaţiei la 

rochia din tricot 

3 2 1 - 

 Total 60 14 16 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2  Variante tehnologice de realizare a sistemelor de închidere la rochia din tricot 

2.1  Modalităţi de prelucrare a 

sistemelor de închidere 

2.1.1Argumentare scrisă. 

2.1.2. Prezentare 

2.1.3.Referat 

2.1.4.Reprezentare 

grafică format A4 

Comunicare. 

Derulare de 

prezentare. 

Prezentarea 

referatului. 

Dezbatere. 

Prezentarea 

desenelor 

grafice. 

Săptămâna    

3 

2.2  Evoluţia sistemelor de închidere 

la rochia din tricot 

2 .2.1.Prezentare 

2.2.2.Referat 

Aplicarea grilei 

de evaluare. 

Prezentarea  

referatului . 

Comunicare. 

Derulare de 

prezentare 

Săptămâna 

5 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

3  Metode de prelucrare  a răscroielii mânicilor la rochia din tricot 

 3.1 Modalităţi de prelucrare şi 

reprezentare  a răscroielii mânicilor 

la rochia din tricot  

3.1.1.Prezentare. 

3.1.2. Referat 

3.1.3.Organizatorul 

grafic. 

3.1.4.Proiect 

3.1.5.Reprezentare 

grafică format A4 

Comunicare 

Derulare de 

prezentare 

Prezentarea 

portofoliilor 

Dezbateri 

Aplicarea grilei 

de evaluare 

Prezentarea 

desenelor 

grafice  

Săptămâna 

8  

4.      Variante tehnologice de realizare a gulerelor la rochia din tricot 

4.1   Evoluţia metodelor de 

prelucrare a răscroielii gâtului la 

rochia din tricot. 

 

 

4.2 Modalităţi de prelucrare şi 

reprezentare a gulerelor la 

rochia din tricot. 

4.1.1. Investigaţia 

4.1.2.Argumentarea 

scrisă 

4.1.3.Organizatorul grafic 

4.1.4.Prezentare 

4.2.1.Investigaţia  

4.2.2.Reprezentare 

grafică format A4 

4.2.3.Proiect 

Comunicare 

Derulare de 

prezentare 

Aplicarea grilei 

de evaluare. 

Comunicare 

Prezentarea 

desenelor 

grafice  

Aplicarea grilei 

de evaluare  

Săptămâna 

10 

 

5 . Variante tehnologice  de realizare a mânicilor  la rochia din tricot 

 5.1 Modalităţi de prelucrare şi 

reprezentare  grafică  a  

mânicilor la rochia din tricot.  

5.1.1.Prezentare. 

5.1.2. Referat 

5.1.3.Organizatorul 

grafic. 

5.1.4.Proiect 

5.1.5.Reprezentare 

grafică format A4 

Comunicare 

Derulare de 

prezentare 

Prezentarea 

portofoliilor 

Dezbateri 

Aplicarea grilei 

de evaluare 

Prezentarea 

desenelor 

grafice  

Săptămâna 

15 
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Vlll.      Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Asamblarea   produsului 

vestimentar  - rochie        

1.Prelucrarea  liniilor laterale şi umerale  
2 

2. Variante tehnologice de 

realizare a sistemelor de 

închidere la rochie . 

2.  Prelucrarea  sistemei  de închidere cu nasturi 

ascunşi  
2 

3. Prelucrarea  sistemei  de închidere  limitată cu 

fente montate/asamblate .  
2 

4 Variante  tehnologice  de 

prelucrare a gulerelor la 

rochie.  

4. Prelucrarea   gulerelor  ordinare  2 

5. Prelucrarea  gulerelor duble 
2 

5 

 

 

Variante tehnologice de 

prelucrare a    mânicilor la 

rochie . 

6.Prelucrarea  terminaţiei  mânicilor 

 

 

 4 

 

 

 

6 

Variante  tehnologice de 

prelucrare a terminaţiei la 

rochie 

 

7 .Prelucrarea   terminaţiei  rochiei 

 

2 

 

 Total  16 

   

IX. Sugestii metodologice 

      Sugestiile metodologice cuprind recomandări  pentru proiectarea demersului didactic 

având rolul de a orienta cadrele didactice in utilizarea curriculumului pentru proiectarea şi 

realizarea activităților  de predare-învăţare –evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei . 

La alegerea strategiilor didactice se va ţine cont de următorii factori-Scopurile şi obiectivele 

propuse , conţinuturile stabilite, resursele didactice , nivelul de pregătire  iniţială şi capacităţile 

elevilor, competenţele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare  didactică flexibilă care 

lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor ,conform opţiunilor 

metodologice ale fiecărui cadru didactic .   

 Profesorul va utiliza următoarele metode ,procedee  şi tehnici de predare  - învăţare 

I    De comunicare, 

II   De explorare, 

III   De acţiune, 

IV  De raţionalizare . 

Pentru a fi eficientă proiectarea  didactică trebuie să poarte caracter continuu , permanent ,să 

se raporteze la activitatea anterioară a elevilor .la situaţia existentă , şi nu în acelaş timp să 

creeze premise pentru activitatea ulterioară . 

Strategia didactică reprezintă o integrare logică compatibilă cu un interval de timp dat a două 

sau mai multe metode , tehnici  şi procedee a materialelor şi mijloacelor didactice optime 

pentru realizarea sarcinilor didactice derivate din obiectivele lecţiei – 

a -  Strategii didactice de stăpânire a materiei – 

       *   Strategia -  conversaţia euristică. 
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       *   Strategia prelegerii problematizate . 

       *   Strategia algoritmizării. 

b - Strategii de transformare a  cunoştinţelor  şi capacităţilor dobândite – 

      *   Strategia problematizării. 

       *   Strategia modelării . 

C - Strategii de exprimare a personalităţii elevului - 

     *   Strategia jocului didactic  

     *   Strategia lucrărilor practice  

     *   Strategia dezvoltărilor problematizate . 

În cadrul activităților practice, individuale și al celor organizate cu grupuri de elevi se vor aplica 

metodele: generalizarea, sistematizarea, estimarea, reprezentarea grafică etc. 

      Dintre metodele activ – participative se aplică pe larg metodele: situații problematizate, 

studiul de caz, discuția în grup,etc. 

Pentru a câștiga ceva în perspectivă, acumularea capitalului uman, la fel ca și a celui financiar, 

necesită investiții și efort. Economiștii afirmă că nașterea copiilor, educația, pregătirea 

profesională fac parte din categoria «investițiilor umane». 

       Angajatorii solicită specialiști capabili să acționeze, dar  nu să explice ce ar fi  bine de făcut 

și cum. 

 Deci una dintre caracteristice fundamentale ale competenței este disponibilitatea de a 

acționa. Absolventul zilelor noastre au suficiente cunoștințe, abilități, e necesar experiență de 

aplicare, utilizare a acestora. 

 

IX. Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Metodele recomandate 

1. Asamblarea  produsului  vestimentar  - 

rochie . 

Explicaţia, descrierea, instructajul;  

Observaţia, studiul de caz; conversaţia 

,demonstraţia  produselor vestimentare 

2. Variante tehnologice de realizare a 

sistemelor de închidere 

 Explicaţia, descrierea, algoritmică. 

Observaţia, investigaţia, studiul de caz, 

brainstorming, conversaţia euristică, 

demonstraţia mostrelor. 

3. Metode de prelucrare a răscroielii mânicilor 

la rochie  

Explicaţia, descrierea, expunere, 

problematizare; 

Observaţia, brainstorming, conversaţia 

euristică, lectura ghidată, dezbateri 

,demonstraţia mostrelor. 

4. 

 

 

Variante tehnologice de prelucrare a 

gulerelor la rochie. 

 

Explicaţia, descrierea,  

Observaţia, brainstorming, conversaţia 

euristică, lectura ghidată, dezbateri, 

demonstraţia. 

5 

 

 

Variante tehnologice de realizare a mânicilor 

la rochie. 

 

Explicaţia, observaţia organizată, 

demonstraţia imaginilor, studiul de caz, 

reprezentarea grafică, demonstraţia. 
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Nr. 

crt. 
Unități de învățare Metodele recomandate 

6 Variante tehnologice de prelucrare a 

terminaţiei la rochie   

Instruire cu ajutorul filmelor, explicaţia 

,demonstraţia grafică,model etalon. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

   Orice activitate didactică include momente de evaluare.  

Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivaţia elevilor şi obţinerea  unui feedback 

continuu ,fapt ce va permite conectarea operativă a procesului de învăţare,stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce , evidenţierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sau individuale .  

Evaluarea este un proces continuu pe care cadrul didactic îl realizează în colaborare cu elevul 

,urmărind progresul în atingerea obiectivelor. 

Evaluarea  competenţelor se face  prin sarcini complexe cum ar fi studiul de caz  şi analiza 

soluţiilor  pentru acel studiu de caz , elaborarea unui proiect  în grup ,completarea portofoliului 

,dar se poate vedea şi în manifestări mărunte  

Modalitatea de desfăşurare a evaluării  este o parte flexibilă a procesului . 

 La unitatea de curs: « Tehnologia  confecțiilor   din tricot I » se recomandă următoarele tipuri 

de evaluare: 

inițială, curentă (formativă), sumativă (finală). 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul studierii modulelor în scopul cunoașterii nivelul de 

pregătire a elevilor la momentul actual. 

Evaluarea continuă(formativă) se realizează prin verificarea sistematică pe parcursul 

procesului de predare – învățare. 

Evaluarea sumativă (finală) se realizează prin verificări și aprecieri periodice la sfârșitul unui 

sistem de lecții, la sfârșitul întregii activități (semestriale, anuale). 

La evaluarea randamentului școlar se recomandă atât metodele tradiționale:  probe orale, 

probe scrise,probe practice, cât  și metodele alternative al căror potențial susține 

individualizarea actului educațional prin sprijinul acordat elevului. Dintre acestea menționăm 

următoarele: portofoliul,investigația, proiectul, etc. 

 

Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, 

argumentarea acestora. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii 

şi formularea. 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între 
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subiect şi documentele studiate;  

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a 

documentelor, adaptarea conţinutului.  

2. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării 

temei.  

3. Prezentare  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. 

4. 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. 

5. Investigaţia   Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de 

documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie 

exprimată succint şi raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii. 

În vederea  desfășurării  eficiente a procesului educațional, este necesar ca sălile de studiu, 

laboratorul să corespundă anumitor cerințe: 

1. Respectarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător 

documentelor normative de stat (,,Igiena instituțiilor de învățământ secundar 
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profesional”, Hotărârea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, Nr. 23 din 

29.12.2005 

2. Completarea cu materiale necesare: 

 Proiectarea didactică  pe ani  de studii  şi unităţi de curs . 

 Curs de lecţii . 

 Indicaţii  metodice . 

 Materiale suport  pentru  activitatea de învățare. 

 Manuale. 

 Mijloace  tehnice TIC / calculator,proiector .ecran. 

 Mostre. 

I. Resursele  didactice recomandate elevilor. 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul 

de 

exemplare 

disponibile 

1 

Asociația Generală a Inginerilor din România, 

Societatea Inginerilor Textiliști din România. 

Manualul inginerului textilist. Vol. II, Editura 

AGIR, 2003 

Bibliotecă 

Forma electronică 
1 

2 
Технология трикотажа. Шалов И.И. Москва, 

1986. 375с. 

Bibliotecă 

Colegiul Tehnologic din 

Chişinău 

2 

3 

Технология трикотажно-

швейногопроизводства. Флёрова Л.Н. 

Москва, 1986. 254с. 

Bibliotecă 

Colegiul Tehnologic din 

Chişinău 

12 

4 

Справочник по швейно-трикотажному 

производству. Дрожжин В. Москва,1982. 

206с. 

Bibliotecă 

Colegiul Tehnologic din 

Chişinău 

10 

5 
Трикотаж зимой и летом. Максимова М. 

Ташкент, 1993. 280c. 

Bibliotecă 

Colegiul Tehnologic din 

Chişinău 

1 

6 
Tehnologia confecțiilor din ţesături şi tricoturi . 

C. Stancu, 1971. 496 pag. 

Bibliotecă 

Forma electronică 
1 

7 https://www.cylex.ro/confectii+din+tricot.html 
Bibliotecă 

Forma electronică 
1 

 

 


