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I. Preliminarii 

Modulul ,,Tehnologia ţesăturilor II” este o continuitate a modulului ,,Tehnologia ţesăturilor I” 

a specialității 72310 „Filatură şi ţesătorie”, care la fel contribuie la  formarea specialistului în 

domeniul textil, influențând direct asupra orientării profesionale a viitorului specialist. Conți-

nutul acestui modul familiarizează elevii cu diversitatea modalităților de prelucrare a diverselor 

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

diferite procedee  tehnologice de ţesere  precum și utilajul tehnologic necesar. În această uni-

tate de curs, elevii vor studia: modalităţile de introducere a firului de bătătură în rostul urzelii, 

îndesarea lui în gura ţesăturii şi formarea elementului de ţesătură; mecanismele pentru prelu-

crarea ţesăturilor cu fire de bătătură de mai multe culori sau sortimente; dispozitivele pentru 

controlul automat al desfăşurării normale a procesului de ţesere, precum şi alimentarea auto-

mată / continuă a maşinilor de ţesut cu fire de bătătură etc..  

„Tehnologia ţesăturilor II" este o unitate de curs din componenta de specialitate care se stu-

diază  în colegiu în anul II de studii, semestrul IV, la specialitatea 72310 ,,Filatură şi ţesătorie”, 

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

mânt, pentru disciplina dată sunt alocate 60 de ore, acumulându-se 2 credite şi se finalizează 

cu examen. 

Pentru studierea acestui modul elevul trebuie să posede cunoștințe dobândite în cadrul obiec-

telor de cultură generală: fizică, chimie, matematică, informatică precum şi a celor de speciali-

tate: 

F.01.O.010 Desen tehnic 

F.02.O.011 Studiul materialelor 

S.02.O.019 Pregătirea firelor pentru ţesere 

S.03.O.021 Tehnologia ţesăturilor I 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

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

posede cunoștințe profunde vizând procesul de ţesere şi utilajul selectat, ce au influenţă direc-

tă asupra calităţii produselor obţinute. Viitorii specialiști cu profil tehnician în industria textilă 

este necesar să fie pregătiți pentru a 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 retehnolo-

gizare 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 performan-

te, 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, tehnicia-

nul trebuie să fie capabil de a organiza raţional procesul de ţesere în scopul obţinerii produse-

lor 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 cunoş-

tinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine per-

formanțe descrise în calificarea profesională. Astfel, modulul „Tehnologia ţesăturilor II” for-

mează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Monitorizarea fazei de introducere şi presare a firului de bătătură în gura ţesăturii; 

CS2. Selectarea mecanismelor specifice fazei de introducere a firului de bătătură şi presare a 

acestuia în gura ţesăturii; 

CS3. Identificarea posibilităţilor de obţinere a ţesăturilor cu fire de bătătură din mai multe cu-

lori, sortimente şi fineţi şi exemplificarea mecanismelor respective; 

CS4.  Examinarea mecanismelor pentru controlul automat al desfăşurării normale a procesului 

de ţesere; 

CS5.  Soluţionarea problemelor de producere generate de apariţia defectelor în ţesătură pe 

parcursul procesului de ţesere. 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul indi-

vidual 
Prelegeri Practice/Seminar 

IV 60 31 14 15 ex 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Introducerea firului de bătătură în rostul urzelii, îndesarea lui în gura ţesăturii şi formarea 
elementului de ţesătură 

UC1. Monitorizarea  
fazei de introducere şi 
presare a firului de bătă-
tură în gura ţesăturii. 
 
UC2. Identificarea  
mecanismelor specifice 
fazei de introducere a 
firului de bătătură şi pre-
sare a acestuia în gura 
ţesăturii. 

1.1 Generalităţi privind mecanismul 
vătalei. 

Structura mecanismelor vătalei pentru 
diferite maşini de ţesut.  
Condiţiile generale de mişcare a văta-
lei. 
1.2  Mecanismele pentru înserarea 
firului de bătătură în rostul urzelii.  

Generalităţi.  

Sistemul ţeserii pe maşini de ţesut 
clasice cu suveică şi fără suveică. 

 1.3 Mecanismele pentru lansarea 
suveicii în rostul urzelii. 
Mecanismul pentru lansarea suveicii 
cu bătaie de sus. 
Mecanismul pentru lansarea suveicii 
cu bătaie de jos. 
Mecanismul pentru lansarea suveicii 
cu bătaie de mijloc. 
Mecanismul pentru lansarea suveicii 
cu bătaie arbitrară. 
1.4 Aspecte caracteristice ale ţeserii 
fără suveică normală. 
Executarea marginilor false. 
Modul de alimentare a maşinilor de 
ţesut fără suveică cu fire de bătătură 
de pe bobine.  

A1. Actualizarea funcţiilor 
principale ale mecanismului văta-
lei. 

A2. Testarea mecanismelor 
vătalei în funcţie de natura fire-
lor. 

A3.  Citirea schemelor tehno-
logice ale mecanismelor vătalei. 

A4. Selectarea sistemelor de 
biele în funcţie de natura firelor. 

A5. Revizuirea mecanismelor 
de înserare a firului de bătătură 
în dependenţă de nivelul tehnic 
al maşinilor de ţesut. 

A6. Tipologizarea mecanis-
melor pentru lansarea suveicilor 
în rost. 

A7. Selectarea suveicilor la 
maşinile de ţesut clasice în func-
ţie de fineţea firelor şi a ţesături-
lor obţinute.  

A8. Verificarea calităţii mar-
ginilor false la maşinile de ţesut 
moderne.  

2. Mecanismele pentru prelucrarea ţesăturilor cu fire de bătătură din mai multe culori sau sor-
timente 

UC3.  Identificarea 
posibilită-ţilor de obţine-
re a ţesăturilor cu fire de 
bătătură din mai multe 
culori, sortimente şi fi-
neţi.  
 
 
 
UC4. Exemplificarea me-
canismelor speciale pen-
tru ţesături-le de diferite 
sortimente. 
 
 
 

2.1 Noţiuni şi cunoştinţe generale. 
Rolul şi domeniile de utilizare a meca-
nismelor pentru prelucrarea ţesăturilor 
cu fire de bătătură de mai multe culori 
sau sortimente. 
2.2 Clasificarea mecanismelor speci-
ale pentru înserarea programată a 
firelor de bătătură din mai multe 
culori sau sortimente. 
Clasificarea generală. 
Clasificarea mecanismelor cu căsuţe 
schimbătoare la maşinile de ţesut 
clasice.  
2.3 Sisteme şi mecanisme de schim-
bare a căsuţelor suveicilor 
Mecanismul revolver. 
Mecanismul cu căsuţe schimbătoare 

A9. Recomandarea  utilizării 
mecanismelor speciale, în con-
formitate cu tipurile de ţesături. 

A10. Deservirea mecanismelor 
cu căsuţe schimbătoare la maşi-
nile de ţesut clasice.  

A11. Selectarea mecanismelor 
speciale după situaţia de produ-
cere. 

A12. Revizuirea amestecului 
de culori sau sortimente în adop-
tarea mecanismelor speciale. 

A13. Citirea schemelor tehno-
logice. 

A14. Aranjarea cartelelor la 
mecanismul revolver.   

A15. Selectarea mecanismelor 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
 

cu mişcare negativă.  
Mecanismul cu căsuţe schimbătoare 
cu mişcare pozitivă. 

cu căsuţe schimbătoare după 
necesitate. 

A16. Întreţinerea şi utilizarea 
corectă a mecanismelor speciale. 

3. Dispozitive  pentru controlul automat al desfăşurării normale 
a procesului de ţesere 

UC5. Utilizarea mecanis-
melor pentru controlul 
automat al desfăşurării 
normale a procesului de 
ţesere. 

3.1 Noţiuni şi cunoştinţe generale 
privind mecanismele de control  

Dispozitive pentru controlul individual 
automat al ruperii firelor de urzeală. 
Dispozitive pentru controlul automat 
al ruperii firului de bătătură. 

A17. Precizarea necesităţii uti-
lizării mecanismelor de control. 

A18. Instalarea dispozitivelor 
pentru controlul auto-mat al 
firelor de urzeală. 

A19. Întreţinerea dispozitive-
lor pentru controlul auto-mat al 
firelor de bătătură. 

A20. Citirea schemelor tehno-
logice şi cinematice. 

4. Alimentarea automată şi continuă a maşinilor de ţesut cu fire de bătătură 

UC6. Identificarea me-
canismelor utilizate în 
cadrul alimentării au-
tomate cu bătătură 

 

UC7. Monitorizarea ca-
uzelor de apariţie a de-
fectelor în ţesătură pe 
parcursul procesului de 
ţesere şi stabilirea mă-
surilor de remediere. 

4.1 Generalităţi privind alimentarea 
automată cu fire de bătătură. 
Avantajele automatizării operaţiei 
de alimentare cu bătătură a maşini-
lor de ţesut.  
Clasificarea generală a mecanismelor 
pentru automatizarea alimentării cu 
bătătură.  
4.2 Mecanismele pentru alimenta-
rea automată şi continuă a maşini-
lor de ţesut cu fir de bătătură 
Mecanismul pentru schimba-rea 
automată a suveicii. 
Mecanismul pentru schimba-rea 
automată a canetelor cu mai multe 
culori, montate în magazii verticale. 
Mecanismul pentru schimbarea au-
tomată a canetei cu magazie de ma-
re capacitate. 
Mecanismul pentru schimba-rea 
automată a canetei prevăzut cu dis-
pozitiv „unifil”. 
Mecanismul pentru alimenta-rea 
automată a maşinii de ţesut cu cane-
te oarbe. 

A21. Propunerea  automati-
zării operaţiei de alimentare cu 
bătătură a maşinilor de ţesut. 

A22. Selectarea mecanisme-
lor de alimentare automată cu 
bătătură în funcţie de tehnolo-
gia de ţesere. 

A23. Citirea schemelor teh-
nologice ale pipăitoare-lor de 
bătătură.  

A24. Întreţinerea corespun-
zătoare a pipăitoarelor de bătă-
tură. 

A25. Verificarea modului de 
funcţionare a mecanismelor 
pentru alimentarea automată şi 
continuă a maşinilor de ţesut cu 
fir de bătătură. 

A26. Recunoaşterea  parti-
cularităţilor constructive. 

A27. Deservirea corectă a 
mecanismelor pentru formarea 
rostului în funcţie de cartea 
tehnică a maşinii de ţesut. 
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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. Introducerea firului de bătătură în 
rostul urzelii, îndesarea lui în gura 
ţesăturii şi formarea elementului 
de ţesătură. 

18 12 6 - 

2. Mecanismele pentru prelucrarea 
ţesăturilor cu fire de bătătură din 
mai multe culori sau sortimente. 

8 8 - - 

3. Dispozitive pentru controlul auto-
mat al desfăşurării normale a pro-
cesului de ţesere. 

11 2 4 5 

4. Alimentarea automată şi continuă 
a maşinilor de ţesut cu fire de 
bătătură. 

23 9 4 10 

 TOTAL 60 31 14 15 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

3. Dispozitive pentru controlul automat al desfăşurării normale a procesului de ţesere  

3.1 Dispozitive de prevenire a ruperii 
în masă a firelor de urzeală, cu co-
mandă automată a opririi maşinii de 
ţesut. 

3.1.1  Poster  
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 2 

3.1.2  Prezentare elec-
tronică 

Derularea 
prezentării Săptămâna 3 

3.1.3  Argumentarea 
scrisă 

Comunicare Săptămâna 4 

4. Alimentarea automată şi continuă a maşinilor de ţesut cu fire de bătătură 

4.1  Mecanismul pentru schimbarea 
automată a canetei prevăzut cu ma-
gazie cilindrică. 

4.1.1 Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 5 

4.1.2  Prezentare elec-
tronică 

 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

4.1.3  Test de evaluare 
Prezentarea 
testului Săptămâna 7 

4.2 Defecte în ţesătură din cauza 
mecanismelor care execută însera-

4.2.1 Elaborare de tabel 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 8 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

rea firului de bătătură în rostul urze-
lii. 
Defecte în ţesătură din cauza dispo-
zitivelor pentru controlul automat al 
desfăşurării normale a procesului de 
ţesere. 

4.2.2  Studiu de caz 
Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 9 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna10 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

1 

Introducerea firului de bătă-
tură în rostul urzelii, îndesa-
rea lui în gura ţesăturii şi 
formarea elementului de 
ţesătură. 

Suveicile şi căsuţele lor. 2 

Mecanisme şi dispozitive pentru în-
serarea firului de bătătură în rostul 
urzelii în cadrul ţeserii fără suveică. 

4 

3 

Dispozitive pentru controlul 
automat al desfăşurării 
normale a procesului de 
ţesere. 

Dispozitive pentru controlul automat 
al ruperii firului de bătătură. 

4 

4 
Alimentarea automată şi 
continuă a maşinilor de ţe-
sut cu fire de bătătură. 

Dispozitive de comandă ale meca-
nismelor pentru alimentarea auto-
mată şi continuă cu fir de bătătură. 

4 

 
Total  14 

 

IX. Sugestii metodologice 

Cerinţa primordială a instruirii progresive este de a asigura o metodologie diversificată bazată 

pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare şi 

de învăţare în grup. 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea acti-

vităţii de predare - învăţare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educa-

ţie şi instruire. În această ordine de idei, predarea modulului ,,Tehnologia ţesăturilor II” pre-

supune folosirea unor metode, tehnici şi procedee cât mai diverse şi adaptate pentru activita-

tea de instruire, care contribuie substanţial la dezvoltarea multilaterală a elevilor. Rolul cadru-

lui didactic nu este acela de a-l încărca pe elev cu foarte multe cunoştinţe, ci de a le arăta ce au 

de făcut cu acestea. 

Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi cu-

noştinţe şi deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din grup, încep să 

rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul 

mers al activităţii de grup. În grupul de elevi fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, 

clasifice cunoştinţele dobândite.  
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Astfel, se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă 

importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională. De aceea, în procesul de instrui-

re la orele de ,,Tehnologia ţesăturilor II” sunt: 

- metode de predare-învăţare interactivă; 

- metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare; 

- rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii. 

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

derat 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 recomandate pentru predarea modulului ,,Tehnologia ţesăturilor II” sunt:  

Unitatea de învăţare Metode recomandate 

Introducerea firului de bătătură în ros-
tul urzelii, îndesarea lui în gura ţesăturii 
şi formarea elementului de ţesătură 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Demonstraţia  

 Problematizarea 

 Algoritmizarea  

 Lucrul cu manualul 

 Jurnalul dublu 

Mecanismele pentru prelucrarea ţesă-
turilor cu fire de bătătură din mai multe 
culori sau sortimente 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Lucrul cu manualul 

 Demonstraţia  

 Problematizarea 

 Studiul de caz 

 Observaţia 

Dispozitive pentru controlul automat al 
desfăşurării normale a procesului de 
ţesere 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Lucrul cu manualul 

 Demonstraţia  

 Studiul de caz 

 Observaţia 

 Asaltul de idei 

Alimentarea automată şi continuă a 
maşinilor de ţesut cu fire de bătătură 

 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Lucrul cu manualul 

 Demonstraţia  

 Jurnalul dublu 

 Observaţia 

Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se utilizează: diverse scheme tehnologice, dia-

grame, 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.  
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activităţile de evaluare sunt orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback con-

tinuu. Evaluarea implică utilizarea diferitor forme, metode şi tehnici adaptate la specificul uni-

tăţii de curs şi a stilurilor de învăţare ale  elevilor. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produs pentru măsura-
rea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 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.  

2. 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 ele-
mentelor grafice şi imaginilor. 

3. Test de evaluare  Corectitudinea interpretării  itemilor propuse spre rezol-
vare. 

 Corectitudinea răspunsurilor. 

 Corectitudinea raționamentelor. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

 Modul de prezentare şi interpretare a rezultatelor. 

 Prezentarea schemelor sau diagramelor corespunzătoare. 

 Scorurile însumate conform baremului de corectare. 

4. Argumentarea scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în cores-
pundere cu subiectele puse în discuţie. 

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea subiecte-
lor puse în discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea nor-
melor literare. 

5. Tabel elaborat  Corectitudinea structurii tabelare. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Completarea tabelului conform cerinţelor. 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 

 Structurarea logică a rezultatelor obţinute în tabel. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă.  

6. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
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 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru re-
zolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 
de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formu-
larea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența dintre subiect și 
documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, adap-
tarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri plagiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

7. Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunză-
toare. 

 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. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale scheme-
lor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

  Modul de prezentare. 
2. Fişă de observare  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiu-

nea îndeplinită. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o sarcină de 
lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

3. Mecanisme, aparate, echi-
pamente etc. deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii.  

 Productivitatea. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

4. Problemă rezolvată  Înţelegerea problemei. 
 Documentarea în vederea identificării informaţiilor 

necesare în rezolvarea problemei. 
 Formularea şi testarea ipotezelor. 
 Stabilirea strategiei rezolutive. 
 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor. 

 

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 „Tehnologia ţesăturilor II” 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 normativu-

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

În ceea 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 mobi-

lierul 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 disciplinelor de specialitate care 

trebuie să fie dotat cu: balanţă analitică, vârtelniță, lupă textilă, mostre de fire şi ţesături, mos-

tre de cocleţi, lamele, roţi dinţate, 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 Româ-
nia, societatea inginerilor textilişti din Ro-
mânia, Manualul inginerului textilist, Vol. 
IV, AGIR, 2003. 

 
Bibliotecă 

 
Internet 

 
1 
 

2. 

Benjaminov M., Ghimpu M. Utilajul şi teh-
nologia ţeserii  şi calcule în ţesătorie – 
Editura DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, Bucu-
rești 1981. 

Profesor  1 

3. 
Cioară I., Tehnologii de ţesere, Vol. II 
PERFORMANTICA, Iaşi 2011. 

Profesor  1 

4. 
Macovei M. Tehnologia țesătoriei – Editura 
DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, București 
1969. 

Profesor  1 

5. 
Spanţu Cornelia, Tehnologii Textile, 
PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002. 

Bibliotecă 10 

6. 

Spanţu Cornelia, Proiectarea Produselor 
Textile, Mistral Info Media, Bucureşti,  
2007. 

Bibliotecă 4 

7. www.dex-tex.info. Internet  

8. http://www,aryatextile.ro/index.php. Internet  

 


