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I. Preliminarii 

Modulul ,,Filatura de mătase şi fibre liberiene” face parte din componenta formativă a planu-

lui de învăţământ, contribuind la formarea traseului individual de formare profesională a elevi-

lor. Subiectele modulului contribuie nemijlocit la dezvoltarea multilaterală a viitorului specia-

list, familiarizându-i cu caracteristicile specifice ale filaturii de mătase şi filaturilor de fibre libe-

riene, prin precizarea operaţiilor tehnologice necesare transformării fibrelor liberiene în fire şi 

filamentelor de mătase naturală în fire de diferite fineţi. Un aspect destul de important îl con-

stituie şi diversitatea proceselor tehnologice, iar elevii în urma studierii modulului dat, vor fi 

capabili să le selecteze conform materiei prime şi să aleagă utilajul tehnologic optim. 

Modulul respectiv este structurat în trei unități de învățare, care contribuie la  formarea  de 

competențe, deprinderi, atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă în câmpul 

muncii.  Fiecare unitate de învățare oferă informații necesare pentru  înțelegerea laturilor teo-

retice și practice privind elementele de bază ale structurilor și tehnologiilor de obținere a fire-

lor de mătase naturală din filamente sau din fibre scurte precum şi a firelor din fibre liberiene 

de diferite tipuri. 

,,Filatura de mătase şi fibre liberiene”  este un modul din  componenta de specialitate care se 

studiază  în colegiu în anul III de studii, semestrul VI, la specialitatea 72310 ,,Filatură şi ţesăto-

rie” domeniul de formare profesională 723 „Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din 

piele)” cu calificarea – 311935 tehnician în industria textilă. Conform planului de învățământ 

pentru modulul dat sunt alocate 90 de ore, acumulându-se 3 credite şi se finalizează cu exa-

men. 

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

telor de cultură generală: chimie, matematică, biologie, precum şi celor de specialitate: 

F.01.O.010 Desen tehnic 

F.02.O.011 Studiul materialelor 

F.04.O.012 Proiectarea firelor 

S.03.O.020 Filatura de bumbac 

S.05.O.024 Filatura de lână 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

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

posede cunoștințe profunde vizând procesele de recoltare a gogoşilor de mătase şi procedeele 

de prelucrare ulterioară a lor, tipurile de filaturi a fibrelor liberiene, caracteristicile specifice, 

modul de prelucrare a fibrelor de in, cânepă, iută şi utilajele folosite în conformitate cu siste-

mul de filare ales.  

Unitățile de conținut sunt întocmite în raport cu materialele, utilajele și tehnologiile moderne 

utilizate. Datorită faptului că exigențele consumatorilor sunt în permanentă creștere, se impu-

ne o informare temeinică și continuă în scopul dezvoltării viziunii asupra producerii produselor 

textile conform tehnologiilor optime. 

Modulul în cauză contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului în indus-

tria textilă necesare pentru mobilitatea în câmpul muncii, flexibilitate în rezolvarea diverselor 
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probleme de producere, precum şi pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite 

în calificarea profesională. Prin studierea acestui modul elevii se vor integra mai ușor în câmpul 

muncii şi vor fi capabili să implementeze și să modifice competențele profesionale specifice 

domeniului textilelor. 

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  „Filatura de mătase şi fibre libe-

riene”  formează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Stabilirea bazei de materie primă utilizată în procedeele de filare a firelor de mătase, in, 

cânepă, iută prin studierea aprofundată a caracteristicilor specifice ale fibrelor utilizate. 

CS2. Organizarea proceselor de filare prin stabilirea succesiunii operaţiilor şi utilajului respec-

tiv. 

CS4. Alegerea utilajului în dependență de materia primă şi sistemul de filare. 

CS5. Organizarea acţiunilor de deservire a utilajului tehnologic din filaturile de mătase şi fibre 

liberiene. 

CS6. 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 indi-

vidual 
Prelegeri Practice/Seminar 

VI 90 45 30 15 ex 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1.  Generalităţi privind filatura de mătase şi fibre liberiene 

UC1. Identificarea fibrelor liberiene şi de 
mătase naturală în funcţie de provenienţa 
lor. 
 
 

 

1.1 Introducere. 

- Noţiuni despre filamentele de mătase natu-
rală şi fibre liberiene. 

-  Ţările producătoare de mătase naturală. 

-  Tipuri de fibre liberiene. 

- Ponderea mătăsii şi liberienelor pe plan 
mondial. 

A1. Clasificarea fibrelor textile după lungime. 
A2. Enumerarea speciilor de viermi şi insecte ce produc filamen-

tele de mătase. 
A3. Clasificarea fibrelor liberiene după diverse criterii. 
A4. Precizarea domeniilor de utilizare a firelor din filamente de 

mătase şi fibre liberiene. 

2. Filatura de mătase 

 
UC2. Crearea condiţiilor de creştere a go-
goşilor de mătase.   
 
 

2.1 Ciclul de dezvoltare a viermelui de mătase 
Bombix mori. 
 -   Generalităţi.  
-   Fazele de transformare din ou în fluture. 
-  Diagrama ciclului de dezvoltare a viermelui 
de mătase Bombix mori de rasă monovoltină. 

A5. Reprezentarea diagramei ciclului de dezvoltare a viermelui 
Bombix mori. 

A6. Enumerarea vârstelor de creştere a viermelui de mătase şi 
respectarea timpului prevăzut pentru fiecare vârstă. 

A7. Precizarea aspectelor specifice vârstei a V-a. 
A8. Identificarea gogoşilor de mătase apte pentru prelucrare. 

 
 
UC3.  Alegerea  gogoşilor  de mătase în 
funcţie de caracteristicile specifice. 
 
 

UC2.  

2.2 Materia primă în prelucrarea mătăsii natu-
rale. Gogoşile de mătase.  
-   Structura învelişului mătăsos. 
- Caracteristicile gogoşilor de mătase: forma, 
culoarea, mărimea, consistenţa peretelui  mă-
tăsos, granulaţia, indicele conţinutului de măta-
se, consumul specific. 

A9. Analiza părţilor distincte ale învelişului mătăsos al gogoşilor de 
mătase. 

A10. Aprecierea gogoşilor în funcţie de forma lor. 
A11. Precizarea avantajelor gogoşilor în funcţie de culoare şi mărime. 
A12. Identificarea aspectelor tehnologice ale granulaţiei gogoşilor 

de mătase.  
A13. Calculul indicilor conţinutului de mătase şi indicelui de mătase 

depănată. 
A14. Caracterizarea consumului specific al gogoşilor. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
 
UC4. Algoritmizarea operaţiilor procesului 
tehnologic de prelucrare primară a gogoşi-
lor de mătase. 
 
 

UC3.  

2.3 Prelucrarea primară a gogoşilor uscate 
pentru industrializare. 
-    Recoltarea gogoşilor. Scopul şi importanţa. 
- Fluxul tehnologic de preindustrializare a go-
goşilor de mătase. 
-  Recoltarea şi presortarea gogoşilor crude. 
-   Etufarea şi uscarea gogoşilor. 
-   Relaxarea după uscare a gogoşilor. 
-   Resortarea şi recepţia gogoşilor uscate pen-
tru industrializare. 
-  Criterii de sortare a gogoşilor uscate pentru 
industrializare. 
-  Ambalarea şi depozitarea gogoşilor uscate. 

A15. Precizarea perioadelor optime de recoltare a gogoşilor de mă-
tase naturală. 

A16. Reprezentarea grafică a fluxului tehnologic de preindustrializa-
re a  gogoşilor de mătase. 

A17. Algoritmizarea operaţiilor procesului tehnologic de prelucrare 
primară a gogoşilor de mătase. 

A18. Sortarea gogoşilor după diverse criterii. 
A19. Precizarea importanţei operaţiei de etufare şi selectarea me-

todei optime. 
A20. Identificarea regimului de uscare a gogoşilor de mătase. 
A21. Verificarea gogoşilor uscate şi ambalarea lor. 
A22. Crearea condiţiilor de depozitare a gogoşilor de mătase. 

UC5.   Organizarea eficientă și optimă a 
desfășurării procesului tehnologic de obţi-
nere a firelor de mătase naturală crudă. 

2.4 Filatura de mătase din fibre  filamentare.  
- Particularităţi caracteristice ale firului de mă-
tase crudă din fibre filamentare. 
- Corespondenţa între densitatea liniară nomi-
nală şi ideală a firelor de mătase. 
-    Fazele procesului tehnologic de obţinere a 
firelor de mătase naturală crudă. 

A23. Enumerarea caracteristicilor firului de mătase crudă din fibre 
filamentare. 

A24. Determinarea calităţii filamentelor de mătase în condiţii de 
laborator. 

A25. Reprezentarea grafică a schemei procesului tehnologic de ob-
ţinere a firelor de mătase naturală crudă. 

A26. Precizarea succesiunii operaţiilor din fazele procesului de filare 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
UC6.  Monitorizarea utilajului tehnologic 
din filatura de mătase naturală. 

2.5 Tehnologii şi utilaje din filatura de mătase 
naturală.  
- Utilajele destinate pentru faza de pregătire a 
gogoşilor pentru filare. 
-  Utilajele pentru descămoşarea gogoşilor. 
-  Utilaje pentru calibrarea gogoşilor. 
-  Tehnici şi metode de sortare. 
-  Maşini şi agregate de fiert gogoşi de mătase. 
-  Maşini de filat gogoşile de mătase. 

A27. Selectarea utilajelor specifice operaţiilor procesului tehnologic 
de filare. 

A28. Citirea schemelor tehnologice ale maşinilor de calibrat, maşini-
lor de fiert gogoşi, maşinilor de filat automate. 

A29. Deservirea utilajelor  din filatura de mătase naturală. 
A30. Prezentarea locurilor periculoase la utilajul din secţiile de pre-

gătire a gogoşilor pentru filare. 
A31. Identificarea principalelor defecte apărute în timpul filării. 
A32. Precăutarea măsurilor de remediere a defectelor. 

UC7.  Realizarea operaţiilor de finisare în 
funcţie de destinaţia firelor. 

2.6 Finisarea firelor de mătase naturală  
-  Finisarea mecanică. 
-  Tipuri de fire mulinate de mătase naturală.  
- Finisarea chimică a firelor filamentare de mă-
tase crudă. 

A33. Enumerarea operaţiilor de finisare mecanică a firelor de măta-
se naturală. 

A34. Identificarea firelor mulinate în funcţie de destinaţie. 
A35. Precizarea operaţiilor de finisare chimică a firelor de mătase 

naturală. 

UC8.  Identificarea variantei optime de 
obţinere a firelor de mătase din fibre scurte 
în funcţie de deşeurile prelucrate. 

2.7 Filarea fibrelor scurte de mătase naturală. 
-  Aspecte generale. 
-  Tipologizarea deşeurilor de mătase. 
-  Tehnologii de obţinere a firelor de mătase din 
deşeuri. 

A36. Identificarea materiei prime pentru procesul de filare a fibrelor 
scurte. 

A37. Clasificarea deşeurilor de mătase după diverse criterii. 
A38. Reprezentarea grafică a schemelor proceselor tehnologice de 

obţinere a masei fibroase din deşeuri. 
A39. Ordonarea operaţiilor în funcţie de tipul de deşeuri. 
A40. Selectarea variantei optime a procesului de filare a fibrelor 

scurte de mătase naturală în funcţie de destinaţia firelor. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

3. Filatura fibrelor liberiene 

UC9. Organizarea operaţiilor procesului de 
prelucrare primară a  fibrelor liberiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

3.1 Preindustrializarea fibrelor liberiene ex-
trase din tulpini. 
- Generalităţi privind procesele tehnologice  
de prelucrare primară a inului şi cânepii. 
- Sortarea şi clasificarea tulpinilor pentru fibră. 
Tehnologii de recoltare. 
- Topirea tulpinilor de in şi cânepă. Metode de 
topire. 
- Uscarea tulpinilor topite şi a câlților pentru 
înnobilare. Metode de uscare. 
- Prelucrarea mecanică a tulpinilor topite. 
Zdrobirea şi meliţarea. 
- Prelucrarea mecanică a tulpinilor netopite. 
- Înnobilarea câlților de in şi de cânepă. 
- Pregătirea pentru comercializare. 

A41.  Valorificarea etapei de prelucrare primară a fibrelor liberiene. 
A42.  Clasificarea fibrelor de in şi cânepă după prelucrare. 
A43.  Enumerarea fazelor tehnologice  a unui proces de prelucrare 

primară. 
A44.  Precizarea tehnologiilor de recoltare a tulpinilor de in şi câ-

nepă. 
A45.  Asigurarea condiţiilor de depozitare a tulpinilor decapsulate. 
A46.  Precizarea etapelor la care se face sortarea tulpinilor de in  şi 

cânepă. 
A47.  Identificarea metodelor de topire şi uscare a fibrelor liberie-

ne. 
A48.  Selectarea utilajului de prelucrare mecanică a tulpinilor topite 

în funcţie de caracteristicile acestora. 
A49.  Pregătirea fibrelor tehnice de in şi cânepă pentru comerciali-

zare.  

5. UC10. Algoritmizarea operaţiilor procesu-
lui de prelucrare a diferitor tipuri de fibre 
liberiene.     

3.2 Materii prime folosite în filatura fibrelor 
liberiene. 
- Consideraţii generale. 
 - Pregătirea fibrelor liberiene pentru filare. 

6.  - Procedee de filare a fuioarelor şi câlţilor. 

A50. Clasificarea fibrelor liberiene în funcţie de proprietăţile lor 
tehnice. 

A51. Precizarea operaţiilor preliminare procesului de filare a fibre-
lor liberiene în funcţie de natura şi proprietăţile lor. 

A52. Citirea schemelor tehnologice ale utilajului pentru zdrobirea 
fuioarelor de cânepă şi ale agregatelor pentru pregătirea câlţi-
lor de in şi cânepă. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 

UC11. Organizarea eficientă a operaţiilor 
fazei de pregătire a fuioarelor  pentru fila-
re în scopul obţinerii firelor de calitate.  

 

 

 

 

7.  

3.3 Pregătirea fuioarelor pentru filare. 
- Pieptănarea fuioarelor de in şi cânepă. 
- Formarea benzii din fuioare pieptănate. 
- Laminarea şi egalizarea benzilor. 
- Obţinerea semitortului.  
 - Defecte de calitate ale semifabricatelor. 
 
 

8.  

A53. Deservirea maşinilor de pieptănat fuioare de in şi cânepă. 
A54. Identificarea mecanismelor componente ale maşinilor de 

pieptănat fuioare. 
 A55. Indicarea factorilor ce influenţează calitatea procesului de 

pieptănare a fuioarelor. 
A56. Deservirea maşinilor de format benzi. 
A57. Deservirea laminoarelor clasice şi moderne. 
A58. Selectarea trenului de laminat în funcţie de fineţea benzilor. 
A59. Clasificarea flaierelor  şi deservirea lor. 

A60. Identificarea defectelor de calitate ale benzilor, semitortului, 
a cauzelor şi a măsurilor de remediere a acestora. 

 

UC12. Analiza operaţiilor tehnologice a 
fazei de pregătire a câlţilor pentru filare, 
utilizând utilajul necesar. 

 

 

3.4  Pregătirea fibrelor scurte (câlților) pentru 
filare. 
- Cardarea fibrelor scurte. 
- Pieptănarea fibrelor scurte.  
 - Defecte de calitate ale benzilor cardate şi 
pieptănate. 

A61. Precizarea principiului de cardare a fibrelor scurte. 
A62. Clasificarea cardelor pentru câlții de in, cânepă şi deservirea lor. 
A6 3. Alegerea garniturilor de cardă în funcţie de materialul fibros 

prelucrat. 
A64. Deservirea maşinilor de pieptănat câlți cu acţiune periodică şi 

continuă. 

A65. Enumerarea factorilor ce influenţează pieptănarea câlților. 

 

UC13. Identificarea procedeului de filare 
şi a utilajului necesar în funcţie de fineţea 
firelor şi domeniul de utilizare a lor. 

 

 

3.5  Filarea finală.  
- Procedee de filare. 
 - Tipologizarea maşinilor de filat. 
 - Principiul de funcţiune şi particularităţi con-
structive ale maşinilor de filat uscat. 
 - Principiul de funcţiune şi particularităţi con-
structive ale maşinilor de filat umed. 
 - Maşini de filat moderne. 

A66. Alegerea procedeului de filare în funcţie de sistemele de fibre 
şi fineţea firelor realizate.  

A67. Clasificarea maşinilor de filat  şi deservirea lor. 
A68. Identificarea principalelor mecanisme ale maşinilor de filat. 
A69. Identificarea zonelor periculoase la carde, maşinile de pieptă-

nat şi cele de filat. 
A70. Efectuarea calculelor tehnologice la diverse etape ale procesu-

lui de filare a fibrelor liberiene. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 

UC14. Selectarea operaţiilor de finisare în 
funcţie de aspectul şi natura firului, şi do-
meniul de utilizare. 

3.6 Operaţii de finisare a firelor. 
- Generalităţi. 
- Finisarea mecanică: depănarea, bobinarea 
moale, uscarea. 
 - Finisarea chimică: fierberea şi albirea firelor. 
 

A71. Algoritmizarea operaţiilor de finisare a firelor de in, cânepă, 
iută. 

A72. Identificarea defectelor de calitate ale firelor, a cauzelor şi a 
măsurilor de remediere a acestora. 

A73. Precizarea regimurilor de fierbere şi vopsire a firelor de in/iută. 

A74. Respectarea regulilor şi măsurilor de protecţie a muncii la 
operaţiile de finisare chimică. 

 

UC15. Structurarea procesului  de prelucra-
re a fibrelor de in în amestec cu fibre chi-
mice. 

3.7 Prelucrarea fibrelor chimice în amestec cu 

fibre liberiene. 

- Generalităţi .  

- Filarea inului în amestec cu fibre poliesterice. 

- Procesul tehnologic. 

A75. Enumerarea avantajelor utilizării amestecurilor de fibre chimi-
ce cu fibre liberiene. 

A76. Precizarea principalelor particularităţi tehnologice privind 
filarea amestecului  fibrelor de in cu poliester. 

 A77. Identificarea maşinilor din fluxul tehnologic de prelucrare. 

A78.  Stabilirea etapelor de prelucrare a amestecului fibrelor de in 
cu poliester. 

A79. Reprezentarea grafică a procesului tehnologic .  
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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. 
Introducere. Generalităţi  privind 
filatura de mătase şi fibre liberie-
ne. 

2 2 - - 

2. Filatura de mătase. 42 22 12 8 

3. Filatura fibrelor liberiene. 46 21 18 7 

 TOTAL 90 45 30 15 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Filatura de mătase. 

1.1 Metode creştere şi de recoltare a 
gogoşilor de mătase naturală. 

Poster  /  
Prezentare electronică 

Prezentarea 
posterului / 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

1.2 Aspecte specifice ale operaţiilor 
de etufare şi uscare a gogoşilor de 
mătase. 

Argumentare scrisă 
Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 4 

1.3 Sistematizarea cunoştinţelor 
privind procesele de obţinere a fire-
lor de mătase naturală crudă. 

Test  
Prezentarea 
testului 

Săptămâna 6 

1.4 Domenii de utilizare a firelor de 
mătase naturală şi artificială 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 8 

2. Filatura fibrelor liberiene. 

2.1 Fabricarea sforilor lustruite şi a 
sforilor simple groase. 

Poster  
Prezentarea 

posterului 
Săptămâna 10 

2.2 Fabricarea frânghiilor  şi  a od-
goanelor 

Poster 
Prezentarea 

posterului 
Săptămâna 11 

2.3 Sistematizarea cunoştinţelor 
privind procesele de prelucrare a 
fuioarelor şi câlților de in şi cânepă. 

Test  
Prezentarea 
testului 

Săptămâna 13 

 Portofoliu  
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice  Ore 

2. Filatura de mătase. 

Procesul tehnologic şi fazele în prelucrarea 
primară a gogoşilor de mătase. 

4 

Procesul tehnologic de filare şi fazele din pro-
ces. 

4 

Filarea fibrelor scurte de mătase naturală. 4 

3. 
Filatura fibrelor liberie-
ne. 

Utilajul folosit în vederea pregătirii fuioarelor 
pentru filare. 

4 

Utilajul pentru prelucrarea fibrelor scurte. 4 

Maşini de filat. 2 

Calcule la utilajul destinat prelucrării fibrelor 
liberiene. 

4 

Măsuri de protecţie a muncii în filatura fibrelor 
liberiene. 

4 

 
Total  30 

IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului „Filatura de mătase şi fibre liberiene” 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 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.  

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 identifice materiile prime ce pot fi utiliza-

te în filatura de lână, să cunoască sistemele de filare existente şi să stabilească succesiunea 

operaţiilor tehnologice de prelucrare a fibrelor şi transformare a lor în fire, în dependenţă de 

tipul şi destinaţia firelor textile. Aceste abilităţi dezvoltate în decursul orelor sunt racordate la 

necesităţile şi aşteptările ulteriorilor angajatori, precum şi la specificul noilor tehnologii. Dato-

rită acestui fapt, absolvenţii vor putea fi încadraţi cu uşurinţă în câmpul muncii, prestând servi-

cii de calitate. 

Procesul didactic se bazează pe activităţile de predare - învăţare cu caracter activ, interactiv, 

aplicativ şi centrat pe elev, prin sporirea activităţilor practice. În scopul învăţării centrate pe 

elev, cadrul didactic adoptă strategiile de predare specifice stilului de învăţare a elevilor şi dife-

renţiază sarcinile adaptându-le la specificul clasei de elevi.  



14 / 17 

În procesul de instruire la orele de „Filatura de mătase şi fibre liberiene”se utilizează: 

- metode de predare - învăţare interactivă; 

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

- rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii. 

Metodele recomandate pentru predarea modulului „Filatura de mătase şi fibre liberie-

ne”sunt:  

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

Introducere. Generalităţi  pri-
vind filatura de mătase şi fibre 
liberiene. 

Expunerea didac-
tică. 
Conversaţia didac-
tică. 
Demonstraţia. 
Lucrul cu manua-
lul. 

  

Filatura de mătase 

  

Expunerea.  
Conversaţia euris-
tică. 
Lucrul cu manua-
lul. 

Observaţia. 
Problematizarea. 
Algoritmizarea. 
Demonstraţia.  
Asaltul de idei. 
Lucrări practice. 

Elaborare de 
postere. 

Prezentări elec-
tronice. 

Filatura fibrelor liberiene. 
Expunerea didac-
tică.  
Conversaţia euris-
tică. 
Lucrul cu manua-
lul. 
Demonstraţia. 

Algoritmizarea.  
Observaţia. Învăţa-
rea prin descoperi-
re.  
Problematizarea. 
Lucrări practice. 

Elaborare de 
postere. 

Prezentări elec-
tronice. 

 

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.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care 

urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele 

şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Eva-

luarea constituie un pilon de bază în procesul de instruire.   

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

tinuu.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Produs pentru măsurarea 
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 teo-
retic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice şi imaginilor. 

3. Argumentarea scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere cu subiectele puse în discuţie. 
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea su-

biectelor puse în discuţie. 
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare. 
4. Test de evaluare  Corectitudinea interpretării itemilor propuse spre re-

zolvare. 

 Corectitudinea răspunsurilor. 

 Corectitudinea raționamentelor. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

  Modul de prezentare şi interpretare a rezultatelor. 

 Prezentarea schemelor sau diagramelor corespunză-
toare. 

 Scorurile însumate conform baremului de corectare. 

5. Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespun-
zătoare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei teh-
nice. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea com-
petenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Procese tehnologice elaborate  Corectitudinea termenilor. 

 Corectitudinea ordinii plasării operaţiilor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Modul de prezentarea şi interpretare a proce-
sului tehnologic. 

 Respectarea termenilor de realizare. 

2. Mecanisme, aparate, echipamen-
te etc. deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii.  

 Productivitatea. 

3. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale 
schemelor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

  Modul de prezentare. 

4. 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 sar-
cină de lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la acest modul este examenul oral. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la unitatea de curs „Filatura de mătase şi fibre liberiene” 

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

țiilor de învăţământ secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot fi rea-

lizate 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 pre-

zentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi nici planșele, fișele, schemele, diverse desene ce permit ilus-

trarea materialului predat. 
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Lucrările practice se vor realiza în cabinetul disciplinelor de specialitate care trebuie să fie do-

tat cu: dinamometru,  torsiometru, balanţă analitică, lupă textilă, riglă, mostre (de fibre, semi-

fabricate şi fire), nomenclatoare şi cataloage cu proprietățile materialelor. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de exem-
plare disponibile 

1. 

Asociaţia generală a inginerilor din Ro-
mânia, societatea inginerilor textilişti 
din România, Manualul inginerului tex-
tilist, Vol. I,  AGIR, 2003. 

Bibliotecă 

Internet 

1 

 

2. 

I. Iacobeanu, V. Cociu, Materii prime şi 
materiale în industria uşoară, Manual 
pentru clasa a XI-a, Editura Didactică şi 
Pedagogică 1993. 

Profesor 1 

3.  
Bordeianu Demetra Lăcrămioara, Teh-
nologii şi utilaje în filaturi, Vol. I, 
ANKAROM, Iaşi, 1997. 

Bibliotecă 1 

4. 
M. Gavriloaia, D. Liuţe, Îndrumătorul 
tehnicianului în industria inului, Editura 
Tehnică, Bucureşti , 1984.  

Profesor 1 

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

Bibliotecă 10 

6. 
Spanţu Cornelia, Proiectarea Produse-
lor Textile, Mistral Info Media, Bucu-
reşti,  2007. 

Bibliotecă 

 
4 

7. 

Zorica Rotariu, Brătilescu  Ion, Băjănaru   
Petre,   Utilajul şi tehnologia filării şi 
calcule în filatură,  Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1988. 

Bibliotecă 

 

Profesor 

1 

 

1 

8. www.descopera. ro Internet  

9. www.dex-tex.info Internet  

10. htps://ro.wikipedia.org Internet  

11. www.viermidematase.info Internet  

 

http://www.viermi/

