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I. Preliminarii 

Curriculumul modular „Inițierea în țesutul tradițional” este un document normativ și 

obligatoriu pentru realizarea programului de învățământ în învățământul profesional 

tehnic postsecundar, la specialitatea – Prelucrarea artistică a materialelor. Disciplina 

are alocate un număr de 90 ore/sem., din care: 45 ore/sem. – ore de studiu contact 

direct și 45 ore/sem. – ore de studiu individual, ce constituie 3 credite, procesul de 

instruire fiind finalizat cu examen. 

Astăzi se manifestă interesul pentru obiectele artizanatului autohton, valorificând 

lucrul manual al meșterilor populari, anume manifestările artistice ale acestora. 

Misiunea domeniului de formare profesională, vizează realizarea standardului de 

pregătire profesională a elevilor și presupune continuitatea tradițiilor, promovarea și 

descoperirea novației.  

Curriculum modular „Inițierea în țesutul tradițional” asigură pregătirea profesională a 

elevilor în diferite domenii ale artizanatului și constituie  o treaptă inițială în formarea 

unui specialist în domeniul Arte vizuale. 

Unitatea de curs „Inițierea în țesutul tradițional” are ca scop formarea capacităților 

elevilor de a formula și a rezolva probleme de bază determinate de demersul 

educațional interactiv centrat pe elev, în care sunt precizate criteriile de formare 

necesare dobândirii competențelor individuale, finalizate cu evaluarea performanțelor 

elevilor. Atingerea competențelor transversale, competențelor profesionale și 

antreprenoriale, poartă un caracter instructiv-formativ și este necesar procesului de 

organizare a activităților de creație și de producere.  

Conținutul acestui document normativ familiarizează pe elevi cu diversitatea 

prelucrării materiei prime (textile) și aplicării în practică a tehnicilor de țesut 

tradițional. 

Pornind de la principiul integrării active a elevilor în procesul de instruire, acțiunile 

practice se vor desfășura în condiții favorabile fiecărui elev de a asimila materialul 

instructiv într-un regim individual de lucru. Alegerea tehnicilor de instruire revine 

profesorului care are ca sarcină de a adapta procesul de formare a competențelor 

profesionale, particularităților individuale a elevilor activităților de a produce obiecte 

de creație. 

Finalități: La finele demersului instructiv-formativ elevii vor poseda calități distinctive 

în țesut, vor fi capabili să expună rațional soluții corespunzătoare sarcinii puse, să 

posede și să aplice în practică metode de țesut manuale etc. 

Unitățile de curs ce în mod obligatoriu trebuie să fie certificate până la demararea 

procesului de instruire la modulul în cauză: S.02.O.019 - Materiologia și tehnologia 

tapiseriei artistice. 

 

 



5/11 

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Pentru formarea viitorilor pictori-decoratori în domeniul de formare profesională „Arte 

vizuale” conform planului de învățământ, este propusă unitatea de curs „Inițierea în 

țesutul tradițional” în Componenta  de specialitate.  

Studierea modulului „Inițierea în țesutul tradițional” va contribui la formarea 

competențelor de utilizare a materiei prime în executarea obiectelor țesute.  

Covorul este o ramură majoră în Arta vizuală a Republicii Moldova, deoarece asigură 

promovarea tradițiilor și a valorilor artizanatului național, contribuind la perpetuarea 

proceselor de realizare a diferitor articole artistice de unicat. 

Competențele, aptitudinile, cunoștințele acumulate în cadrul prezentului modul vor fi 

de un real folos în viitoarea activitate profesională a elevilor, în special la confec-

ționarea covorului tradițional cu ornament în tehnica țesutului clasic. 

 

III. Competenţe  profesionale specifice modulului 

CS1. Analizarea descriptivă a țesutului tradițional în Moldova. 

CS2. Aplicarea tehnicii de țesut clasic în tapiserie. 

CS3. Confecționarea covorului tradițional cu ornament aplicând  

         tehnica țesutului clasic. 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Nr. de 

credite 
Total 

Contact direct 
Studiul 

individual 
Prelegeri 

Practică / 

laborator 

V 90 6 39 45 Examen 3 
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V. Unitățile de învățare 

Unități de 
competență 

Unități de conținut /Cunoștințe Abilități 

1. Țesutul tradițional în Moldova. 

UC1. Analizarea 
descriptivă a țesutului 
tradițional în Moldova. 

1.1 Noțiunea de țesut tradițional. 
 
 

1.2 Diversitatea tehnicilor în  
      țesutul autohton. 

A1. Identificarea caracteris-
ticilor țesutului tradițional 
în Moldova. 

A2. Analizarea descriptivă a  
diversității tehnicilor în 
țesutul autohton. 

2. Tehnica țesutului clasic. 

 

UC2.  Aplicarea tehnicii 
de țesut clasic în 
tapiserie. 

 

 

 

2.1 Noțiunea de țesut clasic. 
 

2.2 Materia primă  pentru țesut. 
 
 
 

2.3 Tehnici de ales în țesutul 
       clasic. 
 

2.4 Probe tehnologice de  
       realizare a tapiseriei,  
       în tehnica - țesut clasic.        

A3. Distingerea noțiunii de  
țesut clasic. 

A4. Determinarea procedeelor 
tehnologice de pregătire a  
materiei prime pentru 
țesut.  

A5. Identificarea tehnicilor de  
ales în țesutul clasic. 
 

A6. Realizarea probelor 
tehnologice de realizare a 
tapiseriei, în tehnica  
- țesut clasic.     

3. Fragment de covor tradițional cu ornament – tehnica țesut clasic.  

 
UC3.  Confecționarea 
covorului tradițional cu 
ornament aplicând 
tehnica țesutului clasic. 
 
 
  
 

 

 

 

 

3.1 Noțiune de covor tradițional 
      cu ornament. 
 
 
3.2 Schița/Proiect pentru  
       fragment de covor tradițional  
       cu ornament. 
 
3.3 Proiect  a unui fragment de   
       covor tradițional, 
       în scara 1x1. 
 
 
3.4 Etapele tehnologice de  
       realizare a fragmentului de   
       covor tradițional cu  
       ornament, în tehnica  
       țesutului clasic. 
 

A7. Distingerea noțiunii de 
covor tradițional 
cu ornament. 
 

A8. Elaborarea schițe/proiect 
pentru fragment de covor 
tradițional cu ornament. 

 
A9. Realizarea proiectului a unui 

fragment de covor 
tradițional cu ornament  
în scară 1x1. 
 

A10.Implementarea etapelor 
tehnologice la țesutul frag- 
mentului de covor 
tradițional cu ornament. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 
crt. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucru 
individual Prelegeri 

Practică/ 
laborator 

1. Țesutul tradițional în Moldova. 12 2 4 6 

2. Tehnica țesutului clasic. 
36 2 16 18 

3. Fragment de covor tradițional cu ornament 
– tehnica țesut clasic. 

42 2 19 21 

  90 6 39 45 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termeni 
de 

realizare 

1. Țesutul tradițional în Moldova. 

1.1 Covorul tradițional în Moldova. 
Portofoliul cu 
material vizual 

Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna  
1-2 

2. Tehnica țesutului clasic. 

2.1 Ornamentica și cromatica în 
covorul tradițional. 

Portofoliul cu 
material vizual 

Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna  
3-4 

2.2 Clasificarea materiei prime pentru 
țesut, tehnici de vopsire a fibrelor 
textile. 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna  
5-6 

2.3 Metode de ales la  
țesutul tradițional. 

Probe tehnologice 
Prezentarea 
probelor 

Săptămâna  
7-8 

3. Fragment de covor tradițional cu ornament – tehnica țesut clasic. 

3.1 Tehnica țesutului tradițional în  
creația artiștilor plastici. 

Portofoliul cu 
material vizual 

Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna  
9-10 

3.2 Elaborarea schițelor pentru  
fragment de covor tradițional 
cu ornament. 

Schițe 
Prezentarea 
schițelor 

Săptămâna  
11-12 

3.3 Proprietățile materialelor și 
ustensilelor utilizate în țesutul 
tradițional. 

Referat 
Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 
13-14-15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

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

1. 
Țesutul tradițional în 
Moldova. 

Realizarea portofoliului cu material vizual. 4 

2. Tehnica țesutului clasic. 
Realizarea probelor tehnologice de realizare a 
tapiseriei, în tehnica - țesut clasic.     
3 probe. 200x200 mm. 

16 

3. 
Fragment de covor 
tradițional cu ornament – 
tehnica țesut clasic. 

Realizarea fragmentului de  covor tradițional cu  
ornament. Tehnica țesut clasic. 400x400 mm. 

19 

 
 

total 
 39 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

În  procesul  studierii  modulului  „Inițierea în țesutul tradițional” cadrul  didactic  va  

folosi tehnologii eficiente de predare-învăţare-evaluare,  forme și metode de 

organizare a activităţii didactice, care sunt adecvate modulului dat, nivelului de 

pregătire și capacităţilor individuale ale elevilor.   

Metodele  recomandate  pentru  a  fi  utilizate  în  procesul  de  predare-învăţare  sunt: 

expunerea materialului teoretic, realizarea lucrărilor  practice, individual sau sub 

conducerea cadrului didactic, exersarea practică, elaborarea  exercițiilor practice 

individuale,  studierea individuală și în grup a fondului metodic și a surselor 

bibliografice, exemple de produse realizate de către elevii promoțiilor precedente, 

exemple realizate de către profesioniști, etc. 

Modulul „Inițierea în țesutul tradițional” conține câteva unități de învățare, care sunt 

concepute în dezvoltare, de la abilități și cunoștințe inițiale spre sarcini tot mai 

complexe. Caracteristic domeniului de educație – Artă, sunt metodele de 

predare/învățare cu caracter creativ, inventiv, individualizat.    

Pentru eficientizarea formării competenţelor profesionale specifice,  se propune redu-

cerea activității profesorului  ce predă și favorizarea profesorului ce coordonează 

procesul de învățare.  
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X.  Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea ca proces va urmări progresul elevului la nivel de formare a competențelor. 

În cadrul modulului vor fi aplicate trei tipuri de evaluare: Inițială, rezultatele evaluării îl 

vor ajuta pe profesor să-și elaboreze un program strategic pentru fiecare contingent de 

elevi: formativă – se va efectua în cadrul fiecărei activități în baza vizionărilor lucrărilor 

plastice realizate; sumativă – se va realiza la sfârșit de semestru.  

Principalele momente ale evaluării curente: parcurgerea completă a conținuturilor 

propuse de profesor; corelarea dintre aspectele teoretice și practice, corelarea dintre 

aspectele ştiinţifice şi artistice; calitatea ideilor şi a soluţiilor plastice finale; calitatea 

realizării analizei lucrărilor plastice realizate de colegi; abilitatea tehnologică de 

transpunere în material şi aplicarea tehnicii de artă adecvată subiectului propus spre 

realizare; mobilizarea şi seriozitatea investită în realizarea lucrării; competenţe 

plastice, de stilizare și sintetizare a imaginii realiste în procesul de creare a valorii 

artistice. 

Pentru eficientizarea procesului de evaluare, înainte de a demara evaluarea propriu-

zisă profesorul aduce la cunoștința elevilor modul de evaluare și condițiile de 

desfășurare. Produse de măsurare a competențelor și evaluare a randamentului școlar 

se vor folosi (după caz): lucrări plastice, referatul, portofoliul. Pentru aprecierea 

obiectivă a lucrărilor plastice vor fi stabilite criterii de evaluare ce pot fi modificate de 

către profesor. Criterii de evaluare a produselor elaborate sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

 

Nr. Produse pentru elaborare Criterii de evaluare a produselor elaborate 

1. Lucrare în material 

 Validitatea lucrării realizate– corespunderea acesteia, 
față de cerințele temei propuse, respectarea 
termenilor de elaborare. 

 Nivelul de elaborare – logica și nivelul de aplicare a 
tehnicilor de țesut prezentate, gradul de  
soluționare a sarcinei. 

 Calitatea lucrării în material – acuratețea realizării, 
posedarea tehnicilor de realizare. 

 Artistism - atitudinea individual-creativă a elevului 
față de îndeplinirea lucrării. 

2. Portofoliu cu material vizual 

 Corespunderea materialului cules tematicii  în cauză. 

 Argumentarea, ideile, varietatea  materialului 
ilustrativ prezentat. 

 Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma 
informației prezentate. 
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3. Schiță 

 Nivelul de elaborare – logica și soluțiile plastice 
prezentate, gradul de soluționare a sarcinei. 

 Artistism - atitudinea individual-creativă a elevului 
față de elaborarea schiței. 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

4. Probe tehnologice  

 Artistism - atitudinea individual-creativă a elevului 
față de îndeplinirea probelor. 

 Corectitudinea aplicării tehnicilor de țesut. 

 Creativitate  şi  originalitate. 

5. Referat 

 Valididatea referatului – corespunderea acestuia,  
față de cerințele temei propuse, respectarea  
termenilor  de elaborare. 

 Nivelul de documentare/cercetare. 

 Folosirea limbajului de specialitate, adecvat temei  
în cauză. 

 

XI.  Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Locul de desfășurare a procesului de instruire se recomandă a fi atelierul amenajat cu 
planșe în care se etapizează procesele de creștere și prelucrare a materiei textile, 
panoul cu securitatea muncii, mostre și scheme de țesut, ustensile de țesut.  

1. Sală de curs, pentru aproximativ 10-15 persoane dotată cu tablă. 

2. Mobilier comod (mese, scaune), ce permite lucru practic. 

3. Material didactic: ilustartiv, digital. 
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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 

Ajder Ecaterina,  
„Țesutul tradițional românesc, Tapiseria 
artistică”, Suport de curs -pentru studenții 
Facultății Arte Plastice și Design,  
Chișinău, 2013. 

Biblioteca / electronic - 

2 
Nagîț  G.,  
„Tehnici și metode pentru stimularea 
creativităţii”, Chișinău, Tehnica-Info, 2001. 

Biblioteca / electronic - 

3 
Moisei Liudmila, 
„Ornamentica țesăturilor tradiționale din 
Republica Moldova”, AȘM, Chișinău, 2015. 

Biblioteca / electronic - 

4 
Miron Svetlana, 
„Meșteșuguri populare tradiționale 
moldovenești”, Editura BNRM, 2017. 

Biblioteca / electronic - 

5 
Simac Ana, 
„TAPISERIA CONTEMPORANĂ DIN REPUBLICA 
MOLDOVA”, Știința, 2001. 

Biblioteca / electronic - 

6 
Tereșcenco Maria,  
„Fibre textile”, Manual,facultatea Informatică și 
inginerie, Catedra Design, ULIM, Chișinău 2010. 

Biblioteca / electronic - 

7 

Кравченко С. Н., 
„Гоблен художественное ткачество”, 
Изд. НВГУ, 2015. 

 

Biblioteca / electronic - 

 

http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143059
http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143059
http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143059

