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I. Preliminarii 
 

„Cursul  avansat în proiectarea îmbrăcămintei” este un curs de aprofundare în domeniu. În cadrul cursului 

elevii  vor învăţa sa creeze unităţile vestimentare complexe: atât tipare de damă cât şi de bărbaţi, modificări 

de tipare, gradare tipare, noţiuni de bază, ajungând spre finalul cursului să stăpânească cu profesionalism 

ocupaţia. Realizarea tiparelor şi lucrul cu acestea a fost dintotdeauna un aspect considerat dificil ,însă 

curriculumul elaborat garantează înţelegerea uşoară a tuturor etapelor.  

Permanent în industrie se consumă o cantitate însemnată de timp şi mijloace materiale pentru elaborarea noilor 

modele de îmbrăcăminte , dar nu totdeauna modelele create se deosebesc suficient între ele.  

În definirea unui produs nou trebuie pornit de la trei elemente ce se cer a fi împlinite: 

- procesul de departajare al acestuia faţă de oferta existentă trebuie datorat unei diferenţieri semnificative; 

- diferenţierea să fie cauzată de o noutate în domeniul respectiv de evaluare; 

- noutatea să fie recunoscută şi apreciată atât de producătorul şi distribuitorul mărfii, dar mai ales beneficiarul 

noului produs. 

Cursul este împărţit într-o parte teoretică şi una practică. Până la finalul cursului se va oferi posibilitatea de a 

crea  produse vestimentare, astfel  se va deţine primul portofoliu în domeniul design-ului vestimentar. 

 
II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Motivația, în totalitatea ei, are rol important în formarea fiecărei persoane, însă, problema care rămâne 

deschisă este următoarea: cum poate instituţia de învăţămînt şi toţi actorii implicaţi în procesul educaţional  să-l 

motiveze pe elev pentru învăţarea autentică, să-i formeze competenţe prin intermediul cărora să înregistreze 

succese personale, sociale, profesionale. Există un număr semnificativ de factori ambientali, pe care profesorii îi 

pot utiliza pentru a creşte motivaţia elevilor: începerea lecţiei prin a da elevilor un motiv de a rămâne 

conectaţi,expectanţe clare, fixarea unor obiective pe termen scurt, aprecierea verbală şi scrisă, utilizarea 

judicioasă a notării, stimularea descoperirii, explorării, curiozităţii epistemice. 

Un copil motivat doreşte să înveţe, se bucură atunci când realizează activităţi relaţionate cu învăţarea şi crede că 

şcoala şi învăţarea sunt activităţi importante pentru viaţa lui. 

Utilizarea acestor strategii va permite copiilor să-şi dezvolte dorinţa de a avea performanţe bune în şcoală şi 

credinţa că învăţarea este importantă şi le îmbogăţeşte viaţa. 

Modulul „Curs  avansat în proiectarea îmbrăcămintei”  este structurat în  cinci unități de  

învățare și este destinat formării deprinderilor de elaborare a documentaţiei tehnice aferente introducerii în 

fabricaţie, reprezentărilor grafice necesare la confecţionarea produsului vestimentar pentru producţia de masă, 

de serie, producţia individuală. 

Modulul prezintă etapele de proiectare și modelare a produsului de îmbrăcăminte, etapele de elaborare a 

setului de şabloane, necesare la croirea materialului,etapele de realizare a gradării şabloanelor, deoarece sunt 

etape importante în confecţionarea şi promovarea ulterioară a  modelului produsului vestimentar. Pentru 



realizarea etapelor descrise vor fi utilizate şi informaţiile referitor  la tendinţele moderne curente şi de noile 

tipuri de materiale textile. 

Modulul contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului necesare pentru îndeplinirea 

atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite în calificarea profesională: 

 studiul tendinţelor modei; 

 studiul şi alegerea materialelor textile pentru confecţionarea produsului vestimentar selectat; 

 selectarea datelor iniţiale;  

 realizarea reprezentărilor grafice a tiparelor de bază şi de model; 

 confecţionarea machetei produsului vestimentar; 

 modificarea tiparului de bază în dependenţă de particularităţile corpului; 

 utilizarea  metodelor automatizate la proiectarea produselor vestimentare. 

 

 
III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 
Competenta profesionala presupune îmbinarea şi utilizarea armonioasa a cunoştinţelor, deprinderilor si 

atitudinilor in vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. 

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, a transfera şi a combina cunoştinţe şi deprinderi în 

situaţii si medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute  conform standardului ocupaţional. 

Modulul „Curs avansat în proiectarea îmbrăcămintei” formează următoarele competențe profesionale 

specifice: 

CS1. Selectarea datelor iniţiale necesare realizării construcţiei  tiparului de bază şi de model. 

CS2. Obţinerea unor construcţii raţionale din punct de vedere a consumului de materie primă şi a 

tehnologiilor de prelucrare. 

CS3. Elaborarea documentaţiei de preţ. 

CS4. Utilizarea celor mai performante  utilaje şi dispozitive  valorificatoare. 

 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/ Seminar 

VIII 90 20 40 30 Examen 3 

 

V.       Unităţile de învăţare 



Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din diverse tipuri de materiale 

UC1. Proiectarea 

produselor 

vestimentare din tricot 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC2. Proiectarea  

produselor 

vestimentare din 

piele, blană şi 

materiale speciale 

1. Particularităţile proiectării  

produselor vestimentare din   

tricot. 

2. Proiectarea tiparului de bază al 

bluzei şi mânecii din tricot elastic 

pentru femei. 

3. Proiectarea puloverului şi 

mânecii din tricot glad pentru 

bărbaţi. 

4. Proiectarea body – ului şi 

mânecii din tricot elastic pentru 

femei. 

5 Particularităţile proiectării  

produselor vestimentare din   

piele, blană şi materiale speciale. 

A1.  Clasificarea  produselor vestimentare din 

tricot. 

A2. Descrierea tehnică a modelului proiectat. 

A3. Stabilirea datelor iniţiale. 

A4. Efectuarea calculelor.  

A5. Realizarea construcţiei tiparului de bază şi de  

model, în algoritmul propus. 

A6. Modificarea tiparelor în conformitate cu schiţa 

modelului.  

 

 

A7.  Clasificarea  produselor vestimentare din piele, 

blană şi materiale speciale. 

A8. Determinarea particularităţilor proiectării  

produselor vestimentare din   piele, blană şi 

materiale speciale. 

A9.  Rezolvarea formei produsului în cazul 

produselor din piele, blană şi materiale speciale. 

A10. Modificarea tiparelor în conformitate cu 

schiţa modelului.  

A11. Compararea particularităţilor  constructive. 

2. Particularităţile proiectării lenjeriei de corp şi produselor de corsetărie 

UC3. Proiectarea  

lenjeriei de corp şi 

produselor de 

corsetărie 

 

6. Clasificarea produselor de 

corsetărie.  

7. Preluarea parametrilor 

dimensionali suplimentari.  

8. Adaosurile de lejeritate. 

9.Proiectarea sutienului. 

10.Construcţia tiparului cupei de 

sutien. 

11.Modelarea cupei sutienului. 

12.Proiectarea slipilor de diferite 

A12. Clasificarea sortimentului  produselor de 

corsetărie contemporan. 

A13. Determinarea parametrilor dimensionali ai 

corpului specifici pentru produsele de corsetărie. 

A14. Proiectarea tiparelor de bază pentru 

următoarele produse de corsetărie: sutien, gratie-

slip, bodiu şi pentru produsele de lenjerie de tip 

slipi, maiou pentru femei şi bărbaţi. 

A15. Modelarea constructivă a cupelor. 

A16. Investigarea experimentală pentru verificarea 



Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

forme (femei, bărbaţi). 

13. Proiectarea maioului din tricot 

elastic pentru femei. 

14. Proiectarea body–ului cu şi 

fără cupă şi mânecii clasice pentru 

femei. 

calităţii tiparelor de bază prin poziţionarea 

produselor pe corp. 

1. Proiectarea formelor spaţiale ale produselor de acoperire a capului 

UC4. Proiectarea 

tiparelor de bază 

pentru produsele de 

acoperire a capului 

 

15. Noţiuni generale despre 

produsele de acoperire a capului.  

16. Sortimentul produselor de 

acoperire a capului. 

17. Parametrii dimensionali şi 

adaosurile de lejeritate utilizate la 

construcţia tiparului de bază ale 

produselor de acoperire a capului. 

18.Proiectarea tiparului de bază al 

produselor de acoperire a capului. 

A17. Clasificarea sortimentului  produselor de 

acoperire a capului. 

A18. Determinarea parametrilor dimensionali ai 

capului. 

A19. Proiectarea tiparelor de bază pentru 

produsele de acoperire a capului. 

A20. Modelarea constructivă a produselor de 

acoperire a capului. 

A21. Verificarea calităţii tiparelor de bază prin 

poziţionarea acoperămintelor pe suprafaţa capului. 

A22.Realizarea construcţiilor de produse de 

acoperire a capului individual. 

2. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte pentru corpurile care prezintă abateri  de 

corpuri tip 



Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC5.  Proiectarea 

îmbrăcămintei pentru 

corpuri care prezintă 

abateri de la corpul tip 

 

 

 

19. Particularităţile proiectării 

îmbrăcămintei pentru corpuri care 

prezintă abateri de la corpul tip.  

20. Elaborarea modelelor ce 

camuflează defectele corpului. 

21. Defectele constructive. 22. 

Procedee de înlăturare ale 

defectelor constructive. 

23.  Evaluare sumativă. 

A23. Clasificarea corpurilor conform ţinutei, 

înclinaţiei umerilor, formei membrelor inferioare, 

feselor, etc. 

A24. Introducerea modificărilor în tiparele de bază 

în funcţie de particularităţile corpului uman. 

A25. Clasificarea defectelor constructive si 

modalităţi de identificare ale acestora. 

A26. Modificarea construcţiei produsului 

vestimentar în vederea înlăturării defectelor 

constructive.  

3. Sisteme automatizate de proiectare al îmbrăcămintei 

UC6. Proiectarea 

automatizată a 

produselor de 

îmbrăcăminte 

24. Noţiuni generale despre 

automatizarea proceselor de 

proiectare a noilor produse de 

îmbrăcăminte. 

25. Noţiuni generale despre SAPR 

. 

26. Evaluare sumativă. 

A27. Clasificarea sistemelor artistice la etapa de 

creaţie.  

A28. Clasificarea sistemelor de proiectare 

automatizată a produselor de îmbrăcăminte. 

A29. Proiectarea automatizată a documentaţiei 

constructiv-tehnologice. 

A30. Evaluarea şi autoevaluarea   activităţilor  

realizate din punctul de vedere al îmbunătăţirii   

cunoştinţelor şi performanţelor  la disciplină. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

Practică/ 
seminar 

1. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din 

diverse tipuri de materiale. 
28 6 12 10 

2. Particularităţile proiectării  lenjeriei de corp  şi produselor de 

corsetărie. 
18 4 8 6 

3. Proiectarea formelor spaţiale ale produselor de acoperire a 

capului. 
18 4 8 6 



Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

Practică/ 
seminar 

4. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte pentru 

corpurile care prezintă abateri  de corpuri tip. 
18 4 8 6 

5. Sisteme automatizate de proiectare al îmbrăcămintei. 8  4 2 

 Total 90 20 40 30 

 
 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din diverse tipuri de materiale  

Tendinţele modei modelelor 

caracterizate printr-un înalt 

grad de noutate. 

Referat: 

1. Directivele modei vestimentaţiei din 

diverse tipuri de materiale. 

Prezentarea referatului 

 

Săptămâna 2 

Tiparul de  bază/model al 

produsului vestimentar 

proiectat. 

Proiect individual: 

2. Reprezentarea grafică a tiparului de 

bază/model al produsului S 1:1 şi S1:4. 

Probă practică cu 

verificarea tiparelor 

Săptămâna 3 

Particularităţile proiectării 

produselor de îmbrăcăminte 

din diverse tipuri de 

materiale. 

Studiul de caz: 

3. Analiza comparativă al tiparului de 

bază şi de model pentru diverse produse 

vestimentare. 

Prezentarea studiului Săptămâna 5 

2. Particularităţile proiectării lenjeriei de corp şi produselor de corsetărie 

Tiparul de  bază/model al 

lenjeriei de corp şi produselor 

de corsetărie. 

Proiect individual: 

4. Reprezentarea grafică a tiparului de 

bază/model al produsului S 1:1. 

Probă practică cu 

verificarea tiparelor 

Săptămâna 6 

5. Proiectarea formelor spaţiale ale produselor de acoperire a capului 

Tiparul de  bază/model. Proiect individual: 

5.  Reprezentarea grafică a tiparului de 

bază/model ale produselor de acoperire a 

capului S 1:1. 

Probă practică cu 

verificarea tiparelor 

Săptămâna 7 



Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

6. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte pentru corpurile 

care prezintă  abateri  de corpuri tip 

Defecte constructive, 

modalităţi de eliminare a 

acestora. 

Studiul de caz: 

4. Introducerea modificărilor în tiparele 

de bază în funcţie de particularităţile 

corpului uman. 

Probă practică Săptămâna 8 

5. Sisteme automatizate de proiectare al îmbrăcămintei 

Sisteme de proiectare 

automatizată a produselor de 

îmbrăcăminte. 

Referat: 

7. Caracteristica metodelor de proiectare 

automatizată a produselor de 

îmbrăcăminte. 

Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 10 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Construcţia tiparului de bază al bluzei şi mânecii din tricot elastic pentru femei. 

2. Construcţia tiparului de bază al puloverului şi mânecii din tricot glad pentru bărbaţi . 

3. Construcţia tiparului de bază al bodiului şi mânecii din tricot elastic pentru femei. 

4. Construcţia tiparului de bază al maioului din tricot extensibil pentru femei. 

5. Particularităţile proiectării  produselor vestimentare din piele. 

6. Particularităţile proiectării  produselor vestimentare din blană. 

7. Particularităţile proiectării  produselor vestimentare din materiale speciale 

8. Construcţia tiparului de bază al sutienului pentru femei. 

9. Construcţia tiparului de bază al slipilor pentru femei. 

10. Construcţia tiparului de bază al body – ului cu şi fără cupă şi mânecii clasice pentru femei. 

11. Construcţia tiparului de bază al produselor de acoperire ai capului compuse din calotă şi bordură. 

12. Construcţia tiparului de bază al produselor de acoperire ai capului compuse din clini. 

13. Construcţia tiparului de bază al produselor de acoperire a capului compuse din elementul central şi două 

laterale. 

14. Particularităţile proiectării îmbrăcămintei pentru corpuri care prezintă abateri de la corpul tip. 

                                                                 IX. Sugestii metodologice 
 

Curriculumul modular „Proiectarea  îmbrăcămintei de diverse sortimente”  este un curs, ce orientează 

organizarea şi desfăşurarea proceselor de predare – învăţare - evaluare la formarea competenţelor ce stau la 

baza activităţii profesionale. Activitățile de predare-învățare, precum şi lecțiile practice, vor fi desfășurate în săli 



echipate cu materiale necesare la realizarea sarcinilor impuse pentru îmbunătățirea instruirii interactive.  

Volumul și varietatea conținutului materiei de studiu impun utilizarea unei varietăți de metode, mijloace și 

tehnici  în procesul de instruire.  

Metoda explicaţia este o formă de expunere orală în care predomină argumentarea raţională, înţelegerea 

esenţei lucrurilor şi a descoperirii direcţiei desfăşurării fenomenelor.  

Metoda studiul de caz valorifică o situaţie reală care se analizează şi se rezolvă. Avantajul metodei constă în 

faptul că fiecare dintre elev poate analiza şi selecta informaţia necesară. 

Demonstraţia este metoda didactică prin care profesorul prezintă direct fenomene – obiecte – activităţi – 

calcule – experienţe, astfel transmite elevilor cunoştinţe pe o bază perceptivă şi documentară. Se vor utiliza 

procedeele: demonstrarea cu reprezentări grafice, cu desene la tablă, cu obiecte şi mostre speciale. 

Problematizarea reprezintă o modalitate de instruire, ce îmbină rezolvarea de probleme şi situaţii, valorificarea 

experienţei anterioare ale elevului, completarea fondului de cunoştinţe şi efectuarea unui efort personal. Starea 

conflictuală mentală creată elevilor reprezintă motorul descoperirii şi necesităţii de cunoaştere şi autodepăşire. 

Procedeele de aplicare la disciplina studiată vor fi: prezentarea prin analize de cazuri; prin proiecte; prin 

îmbinarea lucrărilor practice cu algoritmizare, prin strategii experimental – faptice.  

Instruirea prin proiecte reprezintă o modalitate de instruire/autoinstruire datorită căreia elevii efectuează o 

cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un produs ce poate fi o schiţă, o prezentare grafică, 

un album cu imagini, desene, tipare, reprezentări grafice, scheme,  etc. În procesul de elaborare a 

documentaţiei tehnice pentru produsul vestimentar proiectat este necesar de a prezenta elevului exemple de 

proiecte deja elaborate, precum şi exemple de tipare, scheme, fişe cu desene şi tabele speciale. 

Portofoliul activităţilor individuale De-a lungul cursului elevii vor menţine un portofoliu structurat în două 

secţiuni. În partea I elevii colectează şi analizează informaţii, ştiri și inovații în domeniul proiectării 

îmbrăcămintei. În partea a II elevii vor reflecta asupra învăţării prin realizarea activităţilor practice și individuale 

propuse la fiecare unitate de învățare. Secţiunea portofoliului va fi ca o colecţie de experienţe şi activităţi pe 

care elevii le-au realizat în cadrul orelor de activitate individuală pe tot parcursul anului. Produsele, care vor fi  

prezentate în această secţiune pot fi următoarele: schiţe de model, desene tehnice a vestimentului, tipare de  

bază şi de model ale produselor de îmbrăcăminte. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Particularităţile 

proiectării produselor de 

îmbrăcăminte din diverse 

tipuri de materiale. 

Expunerea. 

Explicaţia. 

 Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Lucrări practice. 

Activitate creativă. 

Descoperirea 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Studiul de caz. 

Lucrul cu reviste, 

surse din 

internet. 

Proiect 



 individual. 

2.  Particularităţile 

proiectării  lenjeriei de 

corp  şi produselor de 

corsetărie. 

 Conversaţia. 

Explicaţia. 

 Demonstrația 

combinată. 

Problematizarea. 

Tehnica exprimării. 

Lucrări practice. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea.  

Elaborarea de lucrări 

grafice. 

Modelarea. 

Problematizarea. 

Studiul de caz. 

Metode 

intuitive. 

 

3.  Proiectarea formelor 

spaţiale ale produselor 

de acoperire a capului. 

Demonstrația 

combinată. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Lucrări practice. 

 

Activitate creativă. 

Elaborarea de lucrări 

grafice. 

Modelarea. 

Algoritmizarea. 

Problematizarea. 

Metode 

interactive. 

Proiect 

individual. 

4.  Particularităţile 

proiectării produselor de 

îmbrăcăminte pentru 

corpurile care prezintă 

abateri  de corpuri tip. 

Explicaţia. 

Metoda de analiză. 

 Demonstrația 

combinată. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Lucrări practice. 

Activitate creativă. 

Demonstrația. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Metode 

simulare. 

Studiul de caz. 

Proiect 

individual. 

5.  Sisteme automatizate de 

proiectare al 

îmbrăcămintei. 

Expunerea . 

Discuţii şi dezbateri. 

 

Demonstrația. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Studiul de caz. 

Lucrul cu reviste, 

surse internet. 

 

                                       X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare sunt orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu, fapt ce va 

permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, 

evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale. Axarea procesului de învăţare – 

predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. 



Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale), ce țin de interpretarea 

creativă a informațiilor şi de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă. Pentru a eficientiza procesele de 

evaluare, înainte de a demara evaluările, se va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de 

evaluare (criterii de notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt prezentate în 

tabel: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 

unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 

evidențiate conexiunile și perspectivele 

interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 

de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 

servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 

rigoarea si coerenta demersului științific, logica și 

argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 

bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 

și actualitatea acestora, semnificația datelor 

colectate s.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce 

proiectul in abordarea temei sau în soluționarea 

problemei. 

2. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 

în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 

din textul inițial. 

3. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 

în cauză. 

 Fidelitatea:  înțelegerea esențialului și reproducerea 

lui, nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens 

evidente, vizibile pentru cei care nu cunosc textul 

sursă. 



Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 

evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului 

sursă:  rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă 

textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este 

un colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 

din textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 

logică a ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, vizibil, plasarea clară în pagină. 

4 . Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 

și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică,  judecată personală a elevului. 

 

În calitate de produse pentru evaluarea competenţelor profesionale se vor folosi: 

− schiţe de modele; 

− construcţia tiparelor de bază şi  de model  al produselor vestimentare din diverse materiale : tricot, piele , 

blană, materiale speciale; 

− construcţia tiparelor de bază şi  de model  a lenjeriei de corp şi produselor de corsetărie;  

− construcţia tiparelor de bază şi  de model  ale produselor de acoperire a capului; 

− tiparele de bază  cu modificări în funcţie de particularităţile corpului uman; 

− cerinţe către completarea şi prezentarea portofoliului. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

 



Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Reprezentarea grafică a modelului 

 

 Corespunderea  cu tendinţele curente 

ale modei. 

 Respectarea nivelurilor constructive ale 

bustului, taliei, şoldurilor. 

 Corespunderea scării de prezentare. 

 Particularităţile compoziţiei modelului , 

siluetei, formei, proporţiilor, 

configuraţiilor elementelor şi reperelor 

acestuia. 

 Prezentarea în termenii stabiliţi. 

 

2. Construcţia tiparelor de bază şi de 
model al produselor vestimentare 
proiectate. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Corectitudinea tehnică. 

 Acurateţea cifrelor ,literelor. 

 Corectitudinea prezentării. 

 Productivitatea muncii.     

3. Setul de şabloane ale produsului 
vestimentar proiectat. 

 Componenţa şabloanelor ce întră în 

structura produsului de îmbrăcăminte. 

 Modul de prezentare a şabloanelor. 

 Respectarea condiţiilor tehnice de 

îndeplinire. 

 Corectitudinea formei şabloanelor. 

4. Confecţionarea produsului 
vestimentar 

 Corectitudinea executării tiparului de 

bază. 

 Corectitudinea  îndeplinirii şabloanelor. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice la 

asamblarea produsului. 

 Poziţionarea produsului pe corpul uman. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Tablă interactivă sau proiector, planşe, fişe cu desene, cu 

tabele, exemple de proiecte de an. 

Pentru orele practice Instrumente de birou şi materiale necesare, manuale, fişe 

cu desene, fişe cu tabele, reviste, internet. Ţesătură, utilaj 

necesar, ustensile, manechin, mostre . 

Pentru orele individuale Instrumente de birou şi materiale, manuale, fişe cu 

desene, fişe cu tabele,  scheme reviste, internet. 



XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Sunt indicate resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ, ce pot fi 

accesate de către elevi la biblioteca instituţiei de învăţământ. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile, 

CTC 

1. Spânu C., Bazele modelării artistice, Chişinău, 2001, 120p. Bibliotecă 1 

2 Balan S., Modelarea constructivă a produselor vestimentare 
Chişinău,Editura  „Tehnica –Info”,2001 

Bibliotecă 5 

3. Амирова  К. Э.,  Конструирование одежды, М.  2001, 494p. Bibliotecă 

Internet 

1 

4. Булатова Б. Е.,  Конструктивное моделирование одежды, 
М. 2003, 272p. 

Bibliotecă 1 

5. Езенкова Н.В.,  Женская одежда в деталях 1990 г., 
p.150-158. 

Bibliotecă 10 

6 Дружинин Н.С., Чувиков Н.Т., «Черчение»,  Москва 
«Высшая школа», 1982.  

Bibliotecă 10 

7. Ермилова В.В., Моделирование и художественное 
оформление одежды, М. 2000, 180с. 

Bibliotecă  

8. Коблякова A. A.,  Размерная типология населения,  М. 
2001, 288с. 

Bibliotecă 

Internet 

5 

9. Козлова Т. В., Моделирование и художественное 
оформление женской и детской одежды,  Москва, 1990. 

Bibliotecă 

Internet 

1 

10. Рогова А.П., Основы конструирования мужской и детской 
верхнейодежды, М. 1986. 

Bibliotecă 

Internet 

4 

11 Саламатова  C.M.,   Конструирование одежды, Легкая и 

пишевая прoмышленность, Москва, 1984г. 

Bibliotecă 100 

12. Revista ATELIER Bibliotecă 

Internet 

 

13. Revista BURDA Bibliotecă 

Internet 

 

14 Emilia Filipescu, Proiectarea constructivă a modelelor, Editura 
Gh. Asachi, Iaşi, 1999. 

Bibliotecă 

Internet 

3 



 


