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1. INTRODUCERE
      

Auxiliarul  curricular  pentru  modulul  „Materii  prime,  produse  textile  şi  materiale

auxiliare din textile-pielărie”  este destinat elevilor clasei a XI-a, liceu tehnologic,  calificarea

„Tehnician designer vestimentar”, nivelul 3 de calificare, precum şi profesorilor implicaţi în

pregătirea acestora. Modulul  se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, pe parcursul a 33

de săptămâni de şcoală, într-un număr de 99 de ore, distribuite astfel:

  33 de ore de instruire teoretică 

  66 de ore de laborator tehnologic 

 Auxiliarul curricular a fost elaborat pe baza unităţii de competenţă tehnice specializate

“Materii  prime,  produse  textile  şi  materiale  auxiliare  din  textile-pielărie”, ţinând  cont  de

conţinuturile tematice din programa  şcolară.

Prezentul material reprezintă  un ghid util, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru

elevi, cuprinzând: 

 competenţele vizate şi obiectivele urmărite pe parcursul derulării modulului;

 informaţii pentru profesori: sugestii pentru  metodologia de predare şi modalităţile

de evaluare,  îndrumări  privind adaptarea materialelor  de învăţare pentru elevi  cu

cerinţe educaţionale speciale,  sugestii pentru activităţile de învăţare, precum şi alte

materiale  de  referinţă în   procesul   de  predare  (  fişe  de documentare,  folii,  fişe

conspect, prezentări PowerPoint);

 fişe de rezumat;

 glosar de termeni/cuvinte cheie;

 informaţii pentru elevi şi  exemple de activităţi de învăţare, precum şi soluţii  de

rezolvare pentru activităţile propuse.

Auxiliarul   nu  acoperă  în  întregime  cerinţele  din  Standardul  de  pregătire

profesională, fiind  doar  un  material   orientativ,  având  drept  scop  prezentarea

orientărilor  conform strategiei  din TVET,  a învăţării  centrate pe elev  şi  a corelării

competenţelor din SPP şi curiculum cu activităţile desfăşurate de către elevi.

Obţinerea certificatului  de calificare-  nivel  3 presupune validarea integrală a

competenţelor,  conform probelor de evaluare  din SPP.
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Activităţile  propuse în acest  material  se adresează elevilor  cu capacităţi  de învăţare

diferite şi au în vedere diferite  stiluri de învăţare ale acestora.  În  desfăşurarea activităţilor,

profesorul  va  respecta   principiile  educaţiei  centrate  pe  elev. Vor  fi  utilizate  metode

didactice interactive, bazate pe cunoaşterea directă a realităţii: problematizarea, studiul de caz,

simularea, jocul de rol,  investigaţia,  activităţile practice în labiorator/atelier,  discuţii-dezbateri,

prezentări multimedia şi electronice, lecţii vizită, realizarea de proiecte şi referate.

Evaluarea  rezultatelor  activităţilor  elevilor  este  gândită  atât  ca  evaluare  formativă,

continuă, după secvenţe de învăţare, cât şi ca evaluare sumativă, prin teste finale, proiecte,

portofoliu.

Domeniul: Textile-pielărie
Calificarea: Tehnician designer vestimentar

5

Evaluarea  se face în concordanţă cu criteriile de performanţă şi 

condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelată cu tipul probelor de 

evaluare specificate în Standardul de pregătire profesională pentru 

fiecare competenţă. Demonstrarea altor abilităţi în afara celor din 

competenţele specificate în SPP  este lipsită de semnificaţie în cadrul 

evaluării.
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2. COMPETENŢE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15.14: Materii prime, produse textile şi

materiale auxiliare din textile-pielărie

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

Competenţa 15.14.4: Recepţionează materiile prime şi auxiliare

3. OBIECTIVE

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili:

să analizeze structura fibrelor textile utilizând metode specifice;

să determine proprietăţilor fibrelor textile

să comparare fibrele textile

să selecteze produsele textile după diferite criterii

să determine proprietăţile produselor textile

să interpreteze valorile obţinute în laborator

să caracterizeze materialele auxiliare

să stabilească rolul materialelor auxiliare

să selecteze  materialele auxiliare pentru obţinerea unui produs 
vestimentar după anumite criterii. 

să verifice calitativ şi cantitativ materiile prime şi auxiliare din textile

să marcheze defectele neadmise pe produsul vestimentar

să înregistreze în documente specifice defectele apărute

să stabilească soluţii pentru eliminarea defectelor.
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Reţinere şi amintire 
îmbunătăţite

Incluziune 
mai mare

O pregătire mai 
bună pentru 

exercitarea unei 
profesii

Sprijină abilităţile pentru 
învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi

Sprijină 
integrarea 

abilităţilor cheie

Învăţare mai 
eficace

Motivaţie mai 
puternică

4. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

4.1. ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV

Ce este învăţarea  centrată pe elev?

 
Ce avantaje  prezintă învăţarea centrată pe elev:
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Învăţarea  centrată  pe  elev  este  învăţarea  care  “oferă  elevilor  o  mai  mare
autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de
învăţare şi la ritmul de studiu”. (Gibbs)

Elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea 
responsabilităţii cu privire la:

  ceea ce se învaţă,
  modul cum se învaţă şi de ce
  momentul când se învaţă
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ROLUL PROFESORULUI ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ
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1. Planifică activităţile 
instructiv- educative

1. Planifică activităţile 
instructiv- educative

2. Organizează 
activităţile clasei

2. Organizează 
activităţile clasei

3. Comunică 
informaţile ştiinţifice

3. Comunică 
informaţile ştiinţifice

4. Conduce 
activitatea 

desfăşurată în clasă

4. Conduce 
activitatea 

desfăşurată în clasă

5.Coordonează 
totalitatea activităţilor 
instructiv-educative 

ale clasei

5.Coordonează 
totalitatea activităţilor 
instructiv-educative 

ale clasei

6. Îndrumă elevii pe 
calea cunoaşterii

6. Îndrumă elevii pe 
calea cunoaşterii

7. Motivează 
activitatea elevilor prin 

întăriri pozitive/negative

7. Motivează 
activitatea elevilor prin 

întăriri pozitive/negative

8. Consiliază elevii în 
activităţile şcolare şi 

extraşcolare

8. Consiliază elevii în 
activităţile şcolare şi 

extraşcolare

9. Controlează elevii 
pentru a afla nivelul de 
realizare a obiectivelor 

precum şi niveul de 
performanţă atins de 

aceştia

9. Controlează elevii 
pentru a afla nivelul de 
realizare a obiectivelor 

precum şi niveul de 
performanţă atins de 

aceştia

10. Evaluează 
măsura în care 

scopurile şi obiectivele 
au fost atinse

10. Evaluează 
măsura în care 

scopurile şi obiectivele 
au fost atinse

În cadrul  învăţării centrate pe elev rolul profesorului este acela de a administra
procesul de învăţare al elevilor, de a încuraja şi facilita implicarea activă a elevilor
în planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare .

Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care 
învaţă şi nu pe profesor.
Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care 
învaţă şi nu pe profesor.

 Reţineţi!
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DIFERENŢIEREADIFERENŢIEREA

PRINCIPIILE  GENERALE  
ale DIFERENŢIERII

PRINCIPIILE  GENERALE  
ale DIFERENŢIERII

răspunsul profesorului la nevoile 
elevului

sarcini care respectă  elevul
grupare flexibilă
evaluarea şi ajustarea continuă

PROFESORII pot 
DIFERENŢIA

PROFESORII pot 
DIFERENŢIA

Inteligenţe multiple 
Puzzle
Casete video
Fişe de lucru
Teste
Materiale suport 
Studiu independent
Învăţare în grupuri mici 
Investigaţii în grup 
Teme pentru acasă

STRATEGII de INSTRUIRE 
şi de  MANAGEMENT al 

CLASEI

STRATEGII de INSTRUIRE 
şi de  MANAGEMENT al 

CLASEI

CONŢINUTULCONŢINUTUL

PROCESULPROCESUL

PRODUSULPRODUSUL

disponibilitatedisponibilitate

intereseinterese

profil de 
învăţare
profil de 
învăţare

4.2. DIFERENŢIEREA 
ÎNVĂŢĂRII
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Metode recomandate pentru  diferenţierea instruirii 
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Gradaţi sarcinile de la 
uşoare la dificile pe fişele 

de lucru.

Gradaţi sarcinile de la 
uşoare la dificile pe fişele 

de lucru.

Permiteţi prezentarea 
temelor în mai multe 

noduri (de ex.: studiaţi un 
subiect apoi prezentaţi un 
raport, o discuţie sau un 

grafic).

Permiteţi prezentarea 
temelor în mai multe 

noduri (de ex.: studiaţi un 
subiect apoi prezentaţi un 
raport, o discuţie sau un 

grafic).

Învăţare bazată pe surse 
de informare/ învăţare 

bazată pe resurse; 
programe individualizate, 

învăţare pas cu pas

Învăţare bazată pe surse 
de informare/ învăţare 

bazată pe resurse; 
programe individualizate, 

învăţare pas cu pas

Pregătiţi fişe ajutătoare 
pentru elevii care au 

nevoie de ele şi le cer.

Pregătiţi fişe ajutătoare 
pentru elevii care au 

nevoie de ele şi le cer.

Planificaţi utilizarea 
instrumentelor ajutătoare 

de învăţare atunci când 
există.

Planificaţi utilizarea 
instrumentelor ajutătoare 

de învăţare atunci când 
există.

Utilizaţi lucrul în grup (ex. 
colegii se ajută între ei).

Utilizaţi lucrul în grup (ex. 
colegii se ajută între ei).

Abordaţi toate stilurile de 
învăţare: vizual, auditiv şi 

practic.

Abordaţi toate stilurile de 
învăţare: vizual, auditiv şi 

practic.

Diferenţiaţi 
experienţele de 

învăţare ale 
elevilor

Faceţi perechi de elevi cu 
aptitudini diferite care se 

pot ajuta reciproc.

Faceţi perechi de elevi cu 
aptitudini diferite care se 

pot ajuta reciproc.

Lăudaţi chiar şi pentru cele 
mai mici progrese şi apoi 
stabiliţi împreună pasul 

următor.

Lăudaţi chiar şi pentru cele 
mai mici progrese şi apoi 
stabiliţi împreună pasul 

următor.

Evitaţi notarea, cu excepţia 
cazurilor în care este 

absolut necesară.

Evitaţi notarea, cu excepţia 
cazurilor în care este 

absolut necesară.

Dezvoltaţi abilităţi generice 
prin răspunsuri 

individualizate pe formulare 
speciale.

Dezvoltaţi abilităţi generice 
prin răspunsuri 

individualizate pe formulare 
speciale.

Utilizaţi autoevaluarea şi 

cereţi elevilor să-şi impună 
obiective.

Utilizaţi autoevaluarea şi 

cereţi elevilor să-şi impună 
obiective.

Diferenţiaţi  
sarcinile şi/sau 
timpul alocat

Fixaţi sarcini diferite 
pentru grupuri sau indivizi 

diferiţi, în funcţie de 
abilităţi.

Fixaţi sarcini diferite 
pentru grupuri sau indivizi 

diferiţi, în funcţie de 
abilităţi.

Utilizaţi :
- verificarea între colegi
predarea între colegi 
-  grupurile de studiu

Utilizaţi :
- verificarea între colegi
predarea între colegi 
-  grupurile de studiu

Diferenţiaţi 
răspunsul 

 Fixaţi sarcini deschise 
deoarece elevii mai buni le 
interpretează într-un mod 

mai solicitant. Cereţi mai 
mult de la elevii mai 

capabili.

 Fixaţi sarcini deschise 
deoarece elevii mai buni le 
interpretează într-un mod 

mai solicitant. Cereţi mai 
mult de la elevii mai 

capabili.
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4.3. ÎNDRUMĂRI PRIVIND MODALITĂŢILE DE EVALUARE

Pentru unitatea de competenţă  “Materii  prime, produse textile şi materiale auxiliare din
textile-pielărie”,  evaluarea se  face în corelare cu criteriile  de performanţă şi  cu probele de
evaluare din Standardul de pregătire profesională.   

Tehnicile de evaluare trebuie să ţină cont de nevoile speciale ale elevului, să ofere fiecărui
elev şansa de a reuşi.  De exemplu, dacă elevul are dificultăţi  de scriere, se poate aplica o
evaluare orală.Unii elevi  au avut parte de experienţe negative în cazul unor  examinări formale.
În acest caz, pentru a încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei.  se vor utiliza
metode de evaluare alternative, 

Evaluarea în vederea învăţării combină evaluarea diagnostic cu evaluarea formativă. 
Se recomandă ca la începerea  modulului profesorul să  realizeze o evaluare iniţială (diagnostic
iniţial) pentru a afla ce anume cunosc deja elevii despre conţinuturile care urmează a fi predate,
pentru a furniza un program de învăţare adecvat şi pentru a oferi sprijin suplimentar elevilor.
Evaluarea  diagnostic  poate  fi  utilizată  şi  pentru  a  reduce  cursul  la  un  format  „compact”,
permiţând elevilor să nu  studieze noţiunii pe care le ştiu deja.

 Evaluarea  formativă are loc pe parcursul derulării modulului, când profesorul lucrează cu
elevii pentru:

 a evalua  cunoştinţele,  abilităţile  de  înţelegere  şi  competenţele  (diagnostic  formativ)
acestora;

 a  identifica  ce  anume  trebuie  să  înveţe  elevii  pentru  a-şi  îmbunătăţi  cunoştinţele,
abilităţile de înţelegere şi competenţele (evaluare formativă);

 a planifica şi a stabili modul cel mai bun  în care elevul poate realiza obiectivele de
învăţare stabilite (dezvoltare formativă);

La  finalul  modulului  se  va  realiza  o  evaluare  sumativă,  prin  teste  de  evaluare  finale,
proiecte, portofoliu.

Activităţile propuse în auxiliar pot fi evaluate folosind metodele de evaluare:

  tradiţionale:  probe orale,  probe scrise, probe practice, teme pentru acasă.
  alternative: observarea sistematică a comportamentului elevului, a atitudinii lui faţă
de  o  sarcină  dată,  a  îndeplinirii  sarcinilor;  teste  pe  hârtie/computerizate,  referatul,  eseul,
proiectul, autoevaluarea şi evaluarea între colegi,  portofoliul.

În afara metodelor de control şi autocontrol pot fi utilizate metode de apreciere cum ar fi:  
  aprecierea verbală prin care se poate sublinia  performanţa obţinută

prin cuvinte ca: “foarte bine”, “ai făcut progrese”, “nu participi la lucrări” etc.
  aprecierea simbolizată: calificative
  teste combinate de verificare a cunoştinţelor.
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În auxiliarele curriculare elaborate  pentru nivelul 3  de calificare 
(în anul 2006), puteţi afla mai multe informaţii despre metodele şi 
instrumentele de evaluare. În aceste auxiliare este aprofundată 
metoda PROIECT, utilizată ca instrument de evaluare sau ca strategie 
de predare. 

Găsiţi aceste materiale accesând site-urile: www.tvet.ro sau 
www.edu.ro. 

În auxiliarele curriculare elaborate  pentru nivelul 3  de calificare 
(în anul 2006), puteţi afla mai multe informaţii despre metodele şi 
instrumentele de evaluare. În aceste auxiliare este aprofundată 
metoda PROIECT, utilizată ca instrument de evaluare sau ca strategie 
de predare. 

Găsiţi aceste materiale accesând site-urile: www.tvet.ro sau 
www.edu.ro. 

 Reţineţi!
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4.4. RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORII CARE LUCREAZĂ CU 
ELEVI CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES)

PREZENTARE POWERPOINT
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STRATEGII DE PREDARESTRATEGII DE PREDARE

PENTRU ELEVII CU CEPENTRU ELEVII CU CESS
Pentru lansarea în 

execuţie, daţi dublu 
click în interiorul  

casetei

Activităţile  propuse  în  acest  auxiliar   sunt  elaborate  astfel  încât   să
răspundă stilurilor individuale de învăţare  şi nevoilor elevilor. 

Se recomandă profesorului: 
 să explice în mod clar scopul şi obiectivele lecţiei;
 în elaborarea sarcinilor de lucru să ţină cont de cunoştinţele  anterioare

ale elevilor;
 să împartă  sarcina de învăţare în paşi mici de realizare; 
 să promoveze egalitatea şanselor faţă de elevi;
 să încurajeze învăţarea  autonomă,  în  perechi,   învăţarea în  grupuri

mici;
 să asigure o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile

elevilor (sarcini de lucru suplimentare pentru elevii cu un ritm mai rapid
de lucru, materiale ajutătoare pentru elevii  mai slabi);

 să  utilizeze  diferite  tehnici   de  evaluare,  care  să  răspună  nevoilor
elevilor;

 să implice elevii  în  evaluare şi  să le ofere feed-back în legătură cu
progresul realizat (teste/fişe de autoevaluare, evaluare între colegi)
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4.5. SUGESTII PENTRU REZOVAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
ELEVILOR

Activitatea nr.1. 
Testarea iniţială furnizează profesorului informaţii  care evidenţiază ceea ce ştiu deja elevii

despre materiile prime, produsele textile şi materialele auxiliare din textile-pielărie, ajutându-l în
aflarea  nivelului  de  la  care  trebuie  să  pornească  pentru  realizarea  obiectivelor  stabilite.
Profesorul îşi  va elabora documentele de proiectare didactică şi   îşi  va stabili  strategiile  de
predare-învăţare  în funcţie de nivelul  grupului /clasei de elevi.

Rezultatele obţinute vor fi centralizate sub formă de tabele, grafice sau diagrame, pe grupe
de note,  subiecte sau obiective realizate.Vor fi notate  greşelile tipice înregistrate şi frecvenţa
lor. Sunt elaborate propuneri pentru înlăturarea deficienţelor semnalate.
Activitatea nr. 2

Activitatea de învăţare se poate desfăşura individual,  sub formă de fişă de lucru adaptată
stilurilor de învăţare ale elevilor. Fiecărei sarcini de lucru i se poate aloca un punctaj, astfel încât
elevii să se poată autoevalua sau  pentru a se  aplica  evaluarea între colegi. 
Activitatea nr. 3.

 Jocurile  rebusistice  sunt   atractive  pentru  toţi  elevii,  inclusiv  pentru  elevii   cu  cerinţe
educaţionale speciale. Aceste jocuri pot fi diferenţiate din punct de vedere al complexităţii  în
funcţie  de nivelul   elevului.  Pentru elevii  cu un nivel  superior  de învăţare  se poate reduce
numărul definiţiilor, iar pentru cei cu un nivel scăzut  jocul poate fi simplificat sau pot  fi date mai
multe informaţii ajutătoare.
Activitatea nr. 4.

Activitatea se adresează elevilor cu stiluri diferite de învăţare. Astfel, elevii cu stil vizual vor
găsi şi vor marca în tabel  proprietăţile fibrelor, elevii cu stil practic vor grupa proprietăţile după
criteriile impuse, iar elevii cu stil auditiv vor defini proprietăţile. Fişa de lucru poate fi completată
individual,  pentru  fiecare  sarcină  de  lucru   fiind  stabilit  un  punctaj   care  va  da  elevilor
posibilitatea de a se autoevalua.

Ca  temă  de  casă, profesorul  poate  cere  elevilor  să  caute  definiţii  pentru  proprietăţile
principale ale fibrelor textile (cuvinte cheie) şi să completeze glosarul de termeni.
Activitatea nr. 5

Elevii  pot rezolva  problema pe grupe, aşa cum este prezentată activitatea în prezentul
material, dar şi  individual sau  în perechi. 

Sugestii  perntru rezolvarea individuală:  fiecare elev
rezolvă  individual  problema  în  caietul  de  notiţe,  iar  apoi
compară răspunsul cu al colegului de bancă şi fac împreună
corecturile necesare.

Sugestii  pentru lucrul  în perechi: cei  doi  elevi   vor
calcula idicii  de fineţe (Nm, Ttex şi Tden) la  două fibre cu
caracteristici  diferite.  Vor schimba între ei rezolvările  şi vor
verifica corectitudinea calculelor  cu relaţiile  dintre indicii  de
fineţe. Elevii vor stabili împreună fibra cea mai fină.

Dacă se lucrează pe grupe, se poate începe activitatea
cu identificarea relaţiilor de calcul, prin rezolvarea unui joc de
puzzle.  Elevii cu stil de învăţare vizual şi practic, precum şi
elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor  agrea acest joc

Folia de retroproiector nr.  2  poate fi transformată în
puzzle. Pentru a obţine piesele jocului procedaţi astfel: măriţi
imaginea alăturată (selectaţi imaginea şi trageţi  de unul din
colţuri ), listaţi pe un carton A4 şi  tăiaţi piesele după contur.
Puteţi cere elevilor cu stil practic să realizeze aceste operaţii .

Observaţie. Există programe pe Internet care pot transforma o imagine în puzzle. Cereţi
elevilor să caute un astfel de program şi să transforme în puzzle alte imagini pe care le puteţi
folosi în cadrul modulului (ex. imagini ale unor fibre textile, ţesături, tricoturi, materiale auxiliare).
Această sarcină poate fi rezolvată cu succes şi de către elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
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Activitatea nr. 6
Autoevaluarea este o metodă modernă de evaluare Aceasta le va da elevilor încredere

în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor.  Profesorul îi va ajuta pe elevi să-şi
dezvolte  capacităţile  autoevaluative,  să-şi  compare  nivelul  la  care  au  ajuns  în  raport  cu
obiectivele stabilite şi să-şi impună un program propriu de învăţare.
Activităţile nr. 7, 14, 17, 21

Efectuarea lucrărilor practice de laborator presupune lucrul pe grupe de câte 3-4 elevi.
Distribuirea elevilor pe grupe se va face  în funcţie de  stilurile de învăţare ale acestora. În
grupurile  de  lucru  vor  fi  incluşi,  dacă  este  cazul,  elevi  cu  cerinţe  educaţionale  speciale.
Efectuarea sarcinilor  de lucru se va face prin  cooperare între toţi  membrii  grupului.  Aceştia
organizeză şi execută împreună experimentele. 

Profesorul observă  şi analizează nivelul de cooperare şi de îndeplinire a sarcinilor de
lucru de către fiecare membru al grupului, intervenind atunci când elevii întâmpină dificultăţi.Vor
fi  evaluate  capacităţile  elevilor  de  a  aplica  cunoştinţele  în  practică,  precum  şi  gradul  de
stăpânire a priceperilor şi deprinderilor. Criteriile de evaluare pot fi: pentru aprecierea globală a
experimentului, pentru calitatea lucrărilor efectuate şi acurateţea rezultatelor, pentru modul de
organizare a locului de muncă, pentru respectarea normelor de protecţie a muncii.
Activitatea nr. 8 

Metoda utilizată   pentru  această  activitate  prezintă  avantajul  participării  active  a tuturor
participanţilor, a dezvoltării relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecărui elev.

Activitatea se poate desfăşura şi sub forma unei expoziţii de produse. Se vor forma grupe
de câte 4-5 elevi Profesorul distribuie fiecărei grupe  post-it-uri (etichete autocolante) pe care
sunt scrise compoziţiile fibroase de pe etichetele produselor expuse . Prin consultare, grupurile
vor stabili  cărui produs aparţine fiecare etichetă. Un reprezentant al grupului  va lipi etichetele
pe produse. Vor fi verificate etichetele din interiorul  produselor şi cele lipite de către grupe.
Materiile prime înscrise pe aceste etichete  trebuie să coincidă. Echipa care a obţinut cele mai
multe răspunsuri corecte va fi declarată câştigătoare.

Pentru  a  stabili  mai  uşor  echipa  câştigătoare,  profesorul  va  distribui  fiecărei  echipe
post-it-uri de culori diferite.
Activitatea nr. 9

Această activitate oferă profesorului posibilitatea de a valorifica cunoştinţele elevilor despre
meşteşugurile,  tradiţiile şi obiceiurile din zona etnografică de apartenenţă. Elevilor de la sat le
va face plăcere să le povestească  colegilor  de la oraş  despre  costumul popular, materialele
folosite, despre obiceiurile păstrate  de-a lungul timpului.

Dacă în clasă aveţi  elevi  de alte  etnii,   diferenţiaţi  activitatea pentru a da posibilitatea
fiecăruia să-şi  afirme propria cultură, să conştientizeze moştenirea păstrată de-a lungul timpului
de la strămoşii lor. Construirea unui sentiment de mândrie, stimă de sine şi încredere îi va ajuta
pe elevi să se dezvolte atât pe plan social, cât şi pe plan intelectual.

 Activitatea se poate desfăşura şi sub formă de proiect.
Activitatea nr. 10 

Activităţile  de  acest  tip  sunt  utile  deoarece obişnuiesc  elevii  să  aplice  noţiunile
învăţate în viaţa cotidiană. 
Activitatea nr. 12

Această  activitate  se  poate  desfăşura  şi  practic,  profesorul  distribuind  fiecărei
grupe mostre de fibre . Elevii vor analiza fiecare mostră organoleptic, vor identifica  fibra
şi o vor caracteriza după diferite criterii (structură, proprietăţi, utilizări). 
Activitatea nr. 15.

Învăţarea cu ajutorul calculatorului este stimulativă   pentru majoritatea elevilor, inclusiv
pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, mai ales atunci când se lucrează cu programe
interactive, aşa cum este cel prezentat în această aplicaţie. Programul poate fi adaptat şi pentru
alte aplicaţii. Cereţi unui elev cu abilităţi  de utilizare a calculatorului să facă acest lucru.
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4.6. FOLII. FIŞE DE DOCUMENTARE. PREZENTĂRI POWERPOINT 

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

 Folia de retroproiector nr.1: CLASIFICAREA FIBRELOR
TEXTILE
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FIBRE 
TEXTILE

CHIMICE

celulozice

hidratcelulozice: celofibră, 
viscoză,   cuproamoniacale, 
polinozice

estercelulozice: acetat

proteice

obţinute prin reacţie 
de polimerizare

poliacrilonitril

polietilena

polipropilena

polialcoolvinil

policlorura de vinil

poliamidă

poliester

din polimeri
NATURALI

din polimeri
SINTETICI

poliuretanice 
(elastomere)

obţinute prin reacţie 
de policondensare

obţinute prin reacţie 
de poliadiţie

NATURALE

vegetale

de pe seminţe: bumbac

din tulpini: in, cânepă, iută

din frunze: manila, sisal

de pe fruct: cocos

animale

filamente (produse ale glandelor): mătase 
                                                      naturală

                   minerale
(anorganice)

păruri: lână, păr de capră, cămilă, cal

azbest
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 PREZENTARI POWERPOINT-Structura fibrelor  textile

: 

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile
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ppt. 1

ppt. 2

Lansarea în  execuţie a prezentărilor se face dând 
dublu clic în interiorul casetelor de mai sus (indicate 
prin săgeţi).

Lansarea în  execuţie a prezentărilor se face dând 
dublu clic în interiorul casetelor de mai sus (indicate 
prin săgeţi).
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        Folia de retroproiector nr. 2- Formule de calcul ale
proprietăţilor fibrelor textile
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2. UMIDITATEA FIBRELOR/ FIRELOR

a.Umiditatea reală:  [%] 100
um

umpm
rU 




b.Umiditatea normală: [%] 100
m

mm
U

u

uc
n 




c. Umiditatea amestecului: [%] 
100

Up...UpUp
U nn2211

a




d. Masa comercială: [kg] 
U100

U100
MM

r

l
nc 




4. ALUNGIREA LA RUPERE  

Alungirea absolută:
    

b. Alungirea relativă:
      

4. ALUNGIREA LA RUPERE  

Alungirea absolută:
    

b. Alungirea relativă:
      

3. REZISTENŢA LA RUPERE  

Lungimea de rupere:
       

b.  Tenacitatea:
      

3. REZISTENŢA LA RUPERE  

Lungimea de rupere:
       

b.  Tenacitatea:
      

5. GRADUL DE ELASTICITATE:  5. GRADUL DE ELASTICITATE:  

RELAŢII ÎNTRE INDICII DE 
FINEŢE

  

  

 

RELAŢII ÎNTRE INDICII DE 
FINEŢE

  

  

 

1. FINEŢEA FIBRELOR/ FIRELOR                

a. Număr metric:  

b. Titlul în tex:  

c. Titlul în denier: 

1. FINEŢEA FIBRELOR/ FIRELOR                

a. Număr metric:  

b. Titlul în tex:  

c. Titlul în denier: 
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Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 1: Clasificarea  ţesăturilor
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Ţesături din 
fire de 

bumbac şi tip 
bumbac

Ţesături din 
fire de 

bumbac şi tip 
bumbac

Ţesături din 

fire de lână şi 

tip lână

Ţesături din 

fire de lână şi 

tip lână

Ţesături din 

fire de in şi tip 

in

Ţesături din 

fire de in şi tip 

in

Ţesături din 

fire de mătase 

şi tip mătase

Ţesături din 

fire de mătase 

şi tip mătase

filtre, postavuri, 
furtun de apă, 

curele de 
transmisie,  benzi 

transportoare

filtre, postavuri, 
furtun de apă, 

curele de 
transmisie,  benzi 

transportoare

lenjerie, rochii, 
fuste, bluze, 

pantaloni, costume, 
pardesie, paltoane

lenjerie, rochii, 
fuste, bluze, 

pantaloni, costume, 
pardesie, paltoane

stofe de mobilă, 
pături, cuverturi, 
perdele, draperii, 

feţe de masă

stofe de mobilă, 
pături, cuverturi, 
perdele, draperii, 

feţe de masă

covoare, mochete, 
carpete, preşuri

covoare, mochete, 
carpete, preşuri

căptuşeli, întărituri, 
inserţii, feţe 

încălţăminte de vară 
şi sport

căptuşeli, întărituri, 
inserţii, feţe 

încălţăminte de vară 
şi sport

saci, rucsacuri, 
corturi, prelate

saci, rucsacuri, 
corturi, prelate

tifon, 

pansamente, 
comprese

tifon, 

pansamente, 
comprese

oglindă
talpă

cap revolver

masă
obiectiv

buton lateral

ocular

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare
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Ţesături crudeŢesături crude

Ţesături albiteŢesături albite

Ţesături “uni”Ţesături “uni”

Ţesături  
scămoşate
Ţesături  

scămoşate

Ţesături 
imprimate
Ţesături 

imprimate

Ţesături cu 
efecte de culori

Ţesături cu 
efecte de culori

Ţesaturi cu
bucle

Ţesaturi cu
bucle

Ţesături  cu 
două feţe

Ţesături  cu 
două feţe

Ţesături  JacardŢesături  Jacard

au fost supuse operaţiei de 
albire

nu sunt finisate

se prezintă într-o singură  
culoare

au desene complicate, cu un 
contur delimitat precis şi cu 

un colorit variat

sunt obţinute din fire colorate 
în urzeală şi bătătură, cu 

dungi, carouri  sau diferite 
figuri

firele formează bucle pe o 
parte sau pe ambele părţi ale 

ţesăturii

prezintă un strat de fibre 

omogen, pe o parte sau pe 
ambele părţi

nu există diferenţă de aspect 

între faţă şi dos

ţesături cu desene foarte 
complicate, realizate prin 
modul de legare a firelor, 

combinat cu efecte de culori
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cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................
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Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare textile

FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 2: Materiale auxiliare utilizate în industria

confecţiilor textile
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 materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din componenţa produsului
 completează însuşirile generale ale produselor vestimentare din punct de vedere 

calitativ şi estetic.

 materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din componenţa produsului
 completează însuşirile generale ale produselor vestimentare din punct de vedere 

calitativ şi estetic.

MATERIALE AUXILIARE TEXTILE

CĂPTUŞELI
AŢA DE 
CUSUT

ÎNTĂRITURI
FURNITURI

Rol:      dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare;
 asigură stabilitatea formei şi a dimensiunilor  detaliilor
  determină creşterea valorii de prezentare şi a parametrilor de confort

Rol:      dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare;
 asigură stabilitatea formei şi a dimensiunilor  detaliilor
  determină creşterea valorii de prezentare şi a parametrilor de confort

atlazatlaz

ţesătură lucioasă, plină, 
rezistentă, pentru căptuşirea 

 îmbrăcămintei exterioare 
groase: paltoane, pardesie

ţesătură lucioasă, plină, 
rezistentă, pentru căptuşirea 

 îmbrăcămintei exterioare 
groase: paltoane, pardesie

serjserj

ţesătură din mătase artificială pentru 
căptuşirea îmbrăcămintei exterioare 

pentru femei şi bărbaţi: sacouri, pardesie

ţesătură din mătase artificială pentru 
căptuşirea îmbrăcămintei exterioare 

pentru femei şi bărbaţi: sacouri, pardesie

satinsatin

ţesătură din mătase artificială 
pentru căptuşirea îmbrăcămintei 

exterioare pentru femei:  
jachete, taioare, mantouri

ţesătură din mătase artificială 
pentru căptuşirea îmbrăcămintei 

exterioare pentru femei:  
jachete, taioare, mantouri

golfgolf

ţesătură uşoară din fire 
sintetice, pentru pelerine 
de ploaie, bluze de vânt

ţesătură uşoară din fire 
sintetice, pentru pelerine 
de ploaie, bluze de vânt

alte ţesăturialte ţesături

tafta, crep de 
China

tafta, crep de 
China

1. CĂPTUŞELI
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cămaşă

cojoc
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1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
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 glat
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5. tricot cu desene de 
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3. AŢA DE CUSUT

După fineţeDupă fineţe

aţă subţireaţă subţire

Rol:      asamblarea şi prelucrarea detaliilor componente ale produselor;
  coaserea butonerielor şi a nasturilor

Rol:      asamblarea şi prelucrarea detaliilor componente ale produselor;
  coaserea butonerielor şi a nasturilor

aţă de 
fineţe 
medie

aţă de 
fineţe 
medie

aţă 
groasă

aţă 
groasă

aţă foarte 
groasă

aţă foarte 
groasă

Nm 100/3,
85/3

Nm 100/3,
85/3

N m 
100/2/3

N m 
100/2/3

Nm 60/3, 
54/2

Nm 60/3, 
54/2

După naturăDupă natură

din 
bumbac

din 
bumbac

din in şi 
cânepă

din in şi 
cânepă

din mătase 
naturală

din mătase 
naturală

din mătase 
artificială

din mătase 
artificială

sinteticăsintetică

din 
amestec

din 
amestec

După 
destinaţie

După 
destinaţie

pentru 
cusături de 
asamblare

pentru 
cusături de 
asamblare

pentru coaserea 
nasturilor şi a 
butonierelor

pentru coaserea 
nasturilor şi a 
butonierelor

pentru 
cusături de 
însăilare 

pentru 
cusături de 
însăilare 

scopuri 
tehnice şi 
medicale

scopuri 
tehnice şi 
medicale

pentru 
încălţăminte şi 
marochinărie

pentru 
încălţăminte şi 
marochinărie

Nm 40/4, 
54/2/3

Nm 40/4, 
54/2/3

oglindă
talpă

cap revolver

masă
obiectiv

buton lateral

ocular

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

2. ÎNTĂRITURI

Rol:      dublează unele detalii, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare;
  contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat 

termofuzibiletermofuzibileţesuteţesute

pânza 
vatir

pânza 
vatir

ţesătura cu 
urzeala din fire 

groase de bumbac 
şi bătătura din fire 
de cânepă sau in

ţesătura cu 
urzeala din fire 

groase de bumbac 
şi bătătura din fire 
de cânepă sau in

canafasulcanafasul

ţesătura din 
fire de bumbac 
bine apretată

ţesătura din 
fire de bumbac 
bine apretată

pânza tarepânza tare

ţesătură din fire de 
bumbac, in sau 

cânepă

ţesătură din fire de 
bumbac, in sau 

cânepă

rosharulrosharul

ţesătura cu urzeala din 
fire de bumbac şi 

bătătura din păr de cal 
sau din păr artificial

ţesătura cu urzeala din 
fire de bumbac şi 

bătătura din păr de cal 
sau din păr artificial

neţesuteneţesute
din folii 
sintetice

din folii 
sintetice

materiale textile pe suprafaţa 
cărora se dispun granule de 

răşini sintetice

materiale textile pe suprafaţa 
cărora se dispun granule de 

răşini sintetice

Se obţin din fibre textile 
prin procedeul lipirii
Se aplică la:piepţi, gulere, 
buzunare, manşete, tivuri

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare
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4. FURNITURI

Rol:      măresc capacitatea de reţinere a căldurii şi rezistenţa produselor
încheie, fixează şi ajustează  produsul pe conformaţie
îmbunătăţesc aspectul produselor (rol ornamental)

Rol:      măresc capacitatea de reţinere a căldurii şi rezistenţa produselor
încheie, fixează şi ajustează  produsul pe conformaţie
îmbunătăţesc aspectul produselor (rol ornamental)

vata, 
vatelina

vata, 
vatelina

perniţele 
pentru umeri

perniţele 
pentru umeri

rejansarejansa

banda de 
protecţie
banda de 
protecţie

elasticulelasticul

banda de 
retenţie

banda de 
retenţie

furnituri pentru încheierea, 
fixarea şi decorarea produselor

furnituri pentru încheierea, 
fixarea şi decorarea produselor

dublează 
îmbrăcămintea 

exterioară pentru 
anotimpul rece

dublează 
îmbrăcămintea 

exterioară pentru 
anotimpul rece

nasturinasturi

fermoarefermoare

garniturigarnituri

ţesătură 
îngustă folosită 
la întărirea şi 

susţinerea 
produselor cu 
sprijin pe talie

ţesătură 
îngustă folosită 
la întărirea şi 

susţinerea 
produselor cu 
sprijin pe talie

ţesătură îngustă 
cu fir de întărire la 
un capăt care se 
foloseşte la 
protejarea tivului 
de la pantalon 

ţesătură îngustă 
cu fir de întărire la 
un capăt care se 
foloseşte la 
protejarea tivului 
de la pantalon 

bandă  îngustă 
folosită la 

ajustarea pe corp 
a unor  produse

bandă  îngustă 
folosită la 

ajustarea pe corp 
a unor  produse

ţesătură îngustă 
prevăzută cu fire 
de cauciuc pentru 
a mări aderenţa 
dintre produs şi 
lenjeria de corp

ţesătură îngustă 
prevăzută cu fire 
de cauciuc pentru 
a mări aderenţa 
dintre produs şi 
lenjeria de corp

semifabricate 
confecţionate din vată, 

vatelină, spumă 
poliuretanică

semifabricate 
confecţionate din vată, 

vatelină, spumă 
poliuretanică

capsecapse

copcicopci

se aplică la unele 
produse în scop 
funcţional sau 
ornamental  

se aplică la unele 
produse în scop 
funcţional sau 
ornamental  

cataramecatarame

oglindă
talpă

cap revolver

masă
obiectiv

buton lateral

ocular

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

Pentru lucrările  practice de laborator utilizaţi auxiliarul:    
“Tehnici de măsurare şi control”, autor: M. Horeangă, 
elaborat  pentru  nivelul 3, clasa a XIII-a (în 2006), în cadrul 
programului  PHARE TVET.  Accesaţi www.tvet.ro 

Pentru lucrările  practice de laborator utilizaţi auxiliarul:    
“Tehnici de măsurare şi control”, autor: M. Horeangă, 
elaborat  pentru  nivelul 3, clasa a XIII-a (în 2006), în cadrul 
programului  PHARE TVET.  Accesaţi www.tvet.ro 

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare

http://www.tvet.ro/
http://www.tvet.ro/


FIŞĂ DE ANALIZĂ/RAPORTARE  A ACTIVITĂŢII

NUMELE  ŞI PRENUMELE  ELEVULUI:

Activitatea:

Ce am făcut: Ce a mers bine:

Ce modificări am adus planului: Ce ar fi putut merge mai 
bine:

Cine m-a ajutat: Dovezi pe care le am în 
mapa de lucru:

Abilităţile cheie pe care le-
am folosit: 

Comunicare 

Lucrul în echipă

Gândire critică şi 
rezolvarea de probleme

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul 
meu”.

                            Semnături:

           Elev: Profesor:       Data:

 
ACEASTĂ FIŞĂ  VA  FI ATAŞATĂ  PORTOFOLIULUI  ELEVULUI!

Domeniul: Textile-pielărie
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1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



RAPORT DE ACTIVITATE

(pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale)

Numele şi prenumele: Data:
elevului

Activitatea: _________________________________________________________

Cât de mult ţi-a plăcut activitatea? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

foarte mult:  mult:  puţin:  deloc: 

Ce ţi-a plăcut ?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ce nu ţi-a plăcut?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ce crezi că ai realizat? 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cât de mult ai fost ajutat? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

foarte mult:  mult:  puţin:  deloc: 
 

Cât de mult ai ajutat pe alţii? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

 foarte mult:  mult:  puţin:  deloc: 

Scrie o scurtă prezentare a ceea ce ai făcut.

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Semnătură elev, Semnătură profesor, Data:

Elevul va ataşa raportul portofoliului personal!

Domeniul: Textile-pielărie
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5. FIŞE DE REZUMAT

Fişele de rezumat sunt utile cadrelor didactice şi elevilor  deoarece oferă mijloace de
înregistrare a progresului elevilor, contribuind la informarea şi motivarea acestora.

 Elevii  trebuie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare prin comentarii  cu
privire la aspectele care le-au plăcut sau nu le-au plăcut şi să îşi asume răspunderea pentru
acest proces. 

Comentariile  elevilor  pot  oferi  cadrelor  didactice  informaţii  utile  asupra  dificultăţilor
întâmpinate de către aceştia în procesul de învăţare. 

5.1. Coperta fişei de rezumat

MODULUL II: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-
pielărie

Numele  şi prenumele
elevului
Data începerii Data încheierii

Competenţe Activitatea de învăţare Data realizării Verificat
Competenţa: 15.14.1:

Caracterizează 

materiile prime de 

bază din textile

Denumirea activităţii de învăţare Data realizării
obiectivului de

învăţare

Semnătura
profesorului

Competenţa: 15.14.2:

Analizează produsele 

textile
Competenţa: 15.14.3:

Analizează 

materialele auxiliare 

din textile
Competenţa: 15.14.4:

Recepţionează 

materiile prime şi 

auxiliare

Domeniul: Textile-pielărie
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1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................
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legătura patent
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5.2. Fişa rezumat pentru fiecare activitate

Competenţa Activitatea de învăţare Obiectivele învăţării Realizat

Detalii 

despre 

competenţa 

dezvoltată

Denumirea activităţii de învăţare:
__________________________
__________________________
__________________________

Obiectivul (ele) activităţii 
de învăţare:
____________________

Data la care 
obiectivul 
învăţării a fost  
realizat
_________

Comentariile elevului:

      Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii

      Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a fi o 
provocare

  Ce mai trebuie să  înveţe referitor la subiectul activităţii

  Ideile elevului referitoare la  felul în care ar trebui să-şi 
urmărească obiectivul învăţării.

      Alte comentarii

Comentariile profesorului:

  Comentarii pozitive referitoare la activităţile  în care 
elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, 
s-a implicat  total, a colaborat bine cu ceilalţi.

  Aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării.

      Alte comentarii
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6. GLOSAR DE TERMENI/ CUVINTE CHEIE

albire  -- operaţie  de  tratare  a  materialelor  textile  cu  substanţe  oxidante  pentru
îndepărtarea pigmenţilor;
atlaz  -- ţesătură  lucioasă,  plină,  deasă  şi  cu  rezistenţă  mare  utilizată  pentru  căptuşiea
îmbrăcămintei exterioare groase;
avivare -- operaţie de tratare a ţesăturilor din mătase naturală cu acizi organici diluaţi în scopul
obţinerii unui foşnet caracteristic;

bumbac – fibră naturală vegetală obţinută de pe seminţele plantei cu acelaşi nume.

canafas -- ţesătură din fire de bumbac, bine apretată, folosită  ca întăritură;
carbonizare -- operaţie de tratare a materialelor din fibre de lână cu acid sulfuric
(concetarţie 50 g/l) în  scopul îndepărtării aderenţelor vegetale;
cheratină -- substanţă din grupa proteinelor fibroase insolubile, componenta de bază

a fibrei de lână;
cotonizare --  operaţia de  tratare a materialelor  din fibre liberiene cu substanţe

alcaline, urmată de tratarea cu substanţe oxidante, în scopul obţinerii materialelor cu luciu şi
tuşeu plăcut şi grad de alb corespunzător.

degomare – operaţie  de tratare a  materialelor din mătase naturală cu soluţii slab
alcaline (săpun, carbonat de sodiu), la temperatura de fierbere, în scopul îndepărtării
sericinei, pentru obţinerea unor materiale cu luciu puternic şi tuşeu plăcut;
deşirabilitate  -- proprietate a tricotului  determinată de ruperea unui  element de

structură, atunci când forţa de  întindere depăşeşte rezistenţa firului sau din cauza degradării
prin uzură.

etirare -- operaţie de întindere a filamentului peste lungimea iniţială pentru orientarea
lanţurilor macromoleculare, cu scopul de a mări gradul de cristalinitate.
extensibilitate – proprietatea tricoturilor de a-şi modifica dimensiunile sub acţiunea
unei forţe de întindere.

fibră textilă -- corp solid macromolecular, filiform (cu secţiunea foarte mică în raport
cu lungimea), cu proprietăţi bine definite,  ce permit transformarea  lor în produse
textile (fire textile);

fibroina-- substanţă  proteică  din  categoria  aminoacizilor,  componenta  de
bază a mătăsii naturale;
fir textil -- produs textil obţinut din fibre, printr-o succesiune de operaţii tehnologice

specifice.

glat -- legătură de bază a tricotului, obţinută din ochiuri normale, toate având aspect 
de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă;
grad de elasticitate – raportul dintre alungirea elastică a fibrei/firului şi alungirea 
totală, exprimat  în procente.
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Această listă de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.
Elevii vor  găsi şi alţi termeni care nu sunt incluşi şi-i vor adăuga la sfârşitul listei.
Glosarul va fi ataşat portofoliului personal al elevului.
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Higroscopicitate -- proprietatea materialelor textile de a absorbi vaporii de apă din 
mediul ambiant.

întăritură  --  material  auxiliar  utilizat  în  industria  de  confecţii  textile  pentru
menţinerea formei produsului confecţionat şi pentru a-i  conferi  rezistenţă şi
stabilitate la şifonare;
împâslire --  caracteristică a fibrelor de lână şi a altor păruri de a se apropia, 
deplasa, prinde şi împleti prin frecare în mediu umed.

lumen --  canal central din structura  fibrei de bumbac şi a fibrelor liberiene

mercerizare -- operaţie de tratare a materialelor din fibre de bumbac cu
soluţii concentrate  de  hidroxid  de  sodiu,  la  temperaturi  sub  200C,  urmată  de

spălarea cu apă caldă,  în scopul:  obţinerii  unui luciu pronunţat şi a unui
tuşeu moale,  creşterii   rezistenţei  la  rupere,  lumină  şi  intemperii  şi  pentru

îmbunătăţirea capacităţii de vopsire.

permeabilitate la aer – proprietatea ţesăturii/triotului de a permite circulaţia aerului 
între corp şi mediu;
pilling – fenomen ce constă în formarea pe suprafaţa ţesăturii sau tricotului, după un
anumit timp de folosire,  a unor aglomerări mici de fibre (sub forma unor bile), care
dau produsului un aspect neplăcut.

repriza (umiditatea legală) -- cantitatea de apă  admisă în materialele textile în
cazul tranzacţiilor comerciale, exprimată în procente din masa materialului uscat; este
stabilită prin convenţie internaţională, pentru fiecare categorie de materiale textile.

sericina  -- substanţă  cleioasă solubilă, de natură proteică, însoţitor al fibroinei în
structura fibrei de mătase naturală.

texturare  – operaţie de modificare a structurii firelor chimice filamentare, prin care
acestea capătă o serie de încreţituri în scopul creşterii volumului şi a elasticităţii.
torsiune  – proprietate a firelor ce reprezintă numărul de răsucituri pe unitatea de
lungime; 
tricot -- produs textil obţinut prin buclarea succesivă sau simultană a unui fir  sau a

unui sistem de fire, transformarea în ochiuri şi înlănţuirea lor într-o anumită ordine.

ţesătură – produs textil obţinut prin  încrucişarea în unghi drept a două sisteme de
fire: urzeala, dispusă longitudinal şi bătătura, dispusă transversal

 
viscoza – fibră chimică din polimeri naturali, hidratcelulozică.

zonă amorfă- zonă din structura fibrei textile în care macromoleculele sunt dispuse 
dezordonat, conferind fibrei elasticitate şi capacitate de absorbţie a apei;
zonă cristalină – zonă din structura fibrelor textile în care macromoleculele sunt 
dispuse ordonat, la distanţe egale, conferind fibrei rezistenţă.
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7. INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Modulul  “ Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile
pielărie” se studiază în clasa a  XI-a, într-un număr de 99 de ore(3 ore/săptămână),
din care 33 de ore de instruire teoretică şi 66 de ore de laborator tehnologic. 

Prin parcurgerea modulului  veţi dobândi următoarele competenţe:
 Caracterizează materiile prime de bază din textile
 Analizează produsele textile
 Analizează materialele auxiliare din textile
 Recepţionează materiile prime şi auxiliare
Dobândirea acestor competenţe se va realiza prin  îndeplinirea unor obiective. 

După parcurgerea modulului veţi fi capabili să:
   analizaţi structura fibrelor textile utilizând metode specifice;
   determinaţi proprietăţile fibrelor textile;
   comparaţi fibrele textile;
   selectaţi produsele textile după diferite criterii;
   determinaţi proprietăţile produselor textile;
 interpretaţi valorile obţinute în laborator;
 caracterizaţi materialele auxiliare;
 stabiliţi rolul materialelor auxiliare;
 selectaţi  materialele auxiliare pentru obţinerea unui produs vestimentar 

după anumite criterii;
 verificaţi calitativ şi cantitativ materiile prime şi materialele auxiliare din 

textile;
 marcaţi  defectele neadmise pe produsul vestimentar;
 înregistraţi în documente specifice defectele apărute;
 stabiliţi soluţii pentru eliminarea defectelor.
Pentru îndeplinirea obiectivelor,  acest   material vă propune rezolvarea unor

sarcini de lucru  ce constau în: 
 căutarea de informaţii folosind diferite surse: manuale, cărţi şi 

reviste  de specialitate (Industria textilă, Dialog textil),  pliante, Internet 
(www.didactica.ro, www.mesdan.it, www.textest.ch, www.uster.com, 
www.testometric.co.uk, www.tesaturi.com,   
www.saturntrade.ro, ,www.romanianmuseum.com,  www.ladadezestre.com etc. )

 rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice;
 întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile

desfăşurate.
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CE MATERIALE POT FI INTRODUSE ÎNTR-UN  PORTOFOLIU?
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Referate, 
eseuri

Referate, 
eseuri

Proiecte şi rapoarte 
despre proiecte de grup, 
cu comentariile privind 
contribuţia personală

Proiecte şi rapoarte 
despre proiecte de grup, 
cu comentariile privind 
contribuţia personală

Glosar de 
termeni/ cuvinte 

cheie

Glosar de 
termeni/ cuvinte 

cheie

Rezolvări ale 
temelor de casă
Rezolvări ale 

temelor de casă

Activităţi 
independente de 

învăţare

Activităţi 
independente de 

învăţare

Miniplanşe  cu colecţii de 
etichete, mostre de fibre, 

fire, ţesături, tricoturi, 
materiale textiele auxiliare

Miniplanşe  cu colecţii de 
etichete, mostre de fibre, 

fire, ţesături, tricoturi, 
materiale textiele auxiliare

Referate  de laborator, 
rezultate  ale  lucrărilor 

de laborator  şi 
interpretarea acestora

Referate  de laborator, 
rezultate  ale  lucrărilor 

de laborator  şi 
interpretarea acestora

Listele de 
verificare complete 

ale profesorului

Listele de 
verificare complete 

ale profesorului

Fişe de lucru, fişe 
de evaluare/ 
autoevaluare

Fişe de lucru, fişe 
de evaluare/ 
autoevaluare

Autoevaluări şi 
evaluări în 

perechi

Autoevaluări şi 
evaluări în 

perechi

Teste, lucrări 
scrise corectate
Teste, lucrări 

scrise corectate

Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării 
competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât 
mai complet!

Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării 
competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât 
mai complet!

 Reţineţi!
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Cum să înveţi mai  eficient
 

 Activităţile de învăţare  din prezentul material cuprind sarcini de lucru care se
adresează  elevilor  cu  stiluri  de  învăţare  diferite  (  vizual,  auditiv  şi  practic).  Pentru
rezolvarea cu succes a acestor activităţi  şi  pentru creşterea  eficienţei învăţării,  este
necesar  ca  fiecare elev  să-şi cunoască stilul individual de  învăţare. 
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CHESTIONAR REFERITOR la STILURILE 
DE ÎNVĂŢARE

CHESTIONAR REFERITOR la STILURILE CHESTIONAR REFERITOR la STILURILE 
DE DE ÎÎNVNVĂŢĂŢAREARE

• răspunde la toate întrebările,  prin bifare în 
rubrica DA sau NU

• alege doar un singur răspuns la fiecare 
întrebare; gândeşte-te dacă mai mult eşti 
de acord sau mai mult dezaprobi enunţul 
respectiv şi apoi răspunde;

• pentru a obţine cele mai bune rezultate, 
sinceritatea este foarte importantă!

• răspunde la toate întrebările,  prin bifare în 
rubrica DA sau NU

• alege doar un singur răspuns la fiecare 
întrebare; gândeşte-te dacă mai mult eşti 
de acord sau mai mult dezaprobi enunţul 
respectiv şi apoi răspunde;

• pentru a obţine cele mai bune rezultate, 
sinceritatea este foarte importantă!sinceritatea este foarte importantă!

 Puteţi  să  vă  identificaţi   stilul  de învăţare,   rezolvând  chestionarul  propus   în
prezentarea  PowerPoint nr. 1. (ppt. 1)

 Lansarea în execuţeie a prezentării se face dând dublu clic   în interiorul casetei
corespunzătoare acesteia (caseta indicată de săgeata ppt. 1).

 După rezolvarea chestionarului, poţi afla mai multe informaţii despre  stilul tău de
învăţare  lansând  în  execuţie  prezentare  PowerPoint  corespunzătoare  acestuia
( dublu clic în interiorul casetei stilului respectiv).

ppt. 1

ppt. 2

STILUL VIZUALSTILUL VIZUAL

STILURI INDIVIDUALE 
DE ÎNVĂŢARE
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ppt. 4

ppt. 3

STILUL PRACTIC
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8. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Activităţile  propuse  în  acest  capitol  se adresează  elevilor  cu stiluri  de învăţare
diferite. Aceste activităţi pot fi rezolvate individual, în perechi sau în grupuri mici. 

Munca în grup restrâns presupune:
 convorbirea cu alte persoane şi ascultarea lor;
 obţinerea de informaţii  şi transmiterea acestora grupului;
 organizarea a ceea ce vreţi să spuneţi;
 ajutarea altora în expunerea propriului punct de vedere
 schimbul de idei cu membrii grupului;
 înţelegerea activităţii.
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Reţineţi!
Când lucraţi într-un grup mic: 
discuţiile sunt o parte esenţială a muncii în echipă, aveţi grijă însă ca 

acestea să nu monopolizeze activitatea;
puneţi întrebări pentru a vă asigura că aţi înţeles totul;
evitaţi disputele cu ceilalţi membri ai grupului şi  încercaţi să găsiţi o 

soluţie împreună;
asiguraţi-vă că ştiţi care vă sunt sarcinile şi termenele lor;
o bună comunicare  o să vă ajute să vă îndepliniţi sarcinile de lucru.

 Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a  începe să le 
rezolvaţi!

 Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi 
acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe 
rezolvarea acesteia.

 Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate 
materialele şi ustensilele necesare pentru rezolvarea 
sarcinilor de lucru.

 Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina 
de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă va îndruma 
şi ajuta la rezolvarea ei.

 Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe 
care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi 
desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

IMPORTANT!
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Activitatea nr. 1
Test de evaluare 

 iniţial

Obiectivul activităţii: Verificarea nivelului  de cunoştinţe 
la începerea modulului. Evaluarea punctelor tari şi a 
punctelor slabe.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru:

30 minuteNota:

I. Încercuiţi  litera corespunzătoare răspunsului corect. 15 p  

1. Materiile  prime textile de bază sunt:
a. firele textile b. fibrele textile c. ţesăturile d. tricoturile

2. Fibra textilă obţinută din polimeri sintetici este:
 a. bumbacul b. azbestul c. poliesterul

d. acetatul
3. Produsul textil din imaginea alăturată este:

 a. pielea    b. ţesătura c. tricotul d. firul 

II.Stabiliţi valoarea de adevăr  pentru următoarele enunţuri,
încercuind litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi litera F, dacă 
apreciaţi că enunţul este fals.    20 p

A F       1.  Fibrele de bumbac au culoarea  alb- gălbuie.
A F       2. Texul este unitatea internaţională pentru rezistenţa fibrei sau firului.
A F     3. Tricoturile sunt produse textile mai  puţin elastice  decât ţesăturile
A F     4. Prin torsionare rezistenţa firelor creşte

III. Completaţi  spaţiile libere cu informaţiile corecte. 15 p
1. Ţesătura este produsul textil  obţinut prin încrucişarea în unghi drept a firelor de

……………………….., dispuse longitudinal,  cu firele de …………………………… dispuse transversal
2. Controlul……………………… constă  în  verificarea   lungimii şi lăţimii materialelor.

IV.  În coloana A sunt indicate  tipuri de fibre, iar în coloana B întrebuinţări ale acestora.
Scrieţi în faţa  fiecărei cifre din coloana A  litera corespunzătoare din coloana B.  20 p

A. Tip de fibră      B. Întrebuinţări
____ 1.  bumbac a.  saci
____ 2.  poliester b.  paraşute
____ 3.  cânepă c.  pulover
____ 4.  lână d.  lenjerie de corp

e.  perdele
V.1. Subliniaţi, din înşiruirea următoare, materialele auxiliare folosite la confecţionarea 
îmbrăcămintei: aţa de cusut, ţesăturile, pieile, furniturile, căptuşelile, tricoturile,      12 p  
întăriturile.
 2. În caseta  de mai jos, scrieţi rolul  căptuşelilor :   8 p  

Total 90 de puncte. Se acordă din oficiu 10 puncte.
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celulozice

Activitatea nr. 2
FIŞĂ de LUCRU

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Clasificarea şi structura fibrelor textile
Obiectivul  activităţii:  Rezolvând  această  activitate  veţi  fi
capabili să selectaţi  fibrele textile în funcţie  de provenienţă
şi să precizaţi polimerul de bază din structura acestora.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 25 minute

Rezolvă individual sarcinile de lucru şi apoi confruntă răspunsul cu al colegului de bancă .
Corectaţi  împreună eventualele  greşeli,  folosind Folia  de retroproiector  Nr.  1  sau alte
materiale  puse la dispoziţia voastră de către profesor.

1. Stabileşte tipul fibrelor prezentate în prima coloană a tabelului de mai jos. 
Pentru fiecare fibră bifează răspunsul în caseta corespunzătoare tipului acesteia  sau

decupează din  hârtie autocolantă steluţe de culori diferite (pentru fiecare tip de fibră
foloseşte o altă culoare-vezi tabelul)  şi lipeşte-le în căsuţa  corespunzătoare răspunsului
corect.                                                                                Timp de lucru: 15 minute

Denumirea
fibrei

TIPUL FIBREI
NATURALĂ CHIMICĂ

vegetală animală minerală
(anorganică)

din polimeri
naturali

din polimeri
sintetici 

1. poliamidă
2. viscoză

3. bumbac

4. azbest

5. celofibră

6. manila

7. lâna

8. poliacrilonitril

9. acetat

10.mătase 
naturală

2.Selectează  din   tabelul  de  mai  sus  fibrele
care  au  în  compoziţie  polimerul  celuloză  şi
scrie-le pe  petalele  din imaginea alăturată. 

Dacă rămân petale libere, completează-le cu
alte fibre celulozice pe care le cunoşti.

   
Timp de lucru: 10 minute

Domeniul: Textile-pielărie
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35

oglindă
talpă

cap revolver

masă
obiectiv

buton lateral

ocular

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



Activitatea nr. 3
ARITMOGRAF

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Structura fibrelor textile
Obiectivul activităţii:Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor 
despre structura chimică şi morfologică a fibrelor textile.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 30 minute

Această activitate este tema ta pentru acasă. Vei lucra individual, folosind: caietul de
notiţe, manualul, fişele conspect  şi alte materiale puse la dispozţia ta de către profesor.

Înlocuind cifrele cu litere vei obţine pe rastelul vertical (A-B)  tipul structurii fibrei de bumbac, iar pe orizontală vei
descoperi alte 12 noţiuni referitoare la structura fibrelor textile.  În casetele de sub careu sunt date definiţiile care te vor
ajuta să găseşti soluţiile corecte pentru rândurile 1-12.

A

1. 6 7 1 5 3

2. 11 12 13 9 2 12 3 10

3. 14 5 4 7 3 15 8 9

4. 4 2 9 16 12 4 8 6 

5. 14 5 9 12 4 12 3 10

6. 15 5 17 2 1 8 9 5

7. 14 2 6 18 2 14

8. 1 5 15 7 6 8 9

9. 4 5 6 7 6 2 18 10

10. 17 2 17 2 8 19 10

11. 4 20 5 9 8 16 12 3 10

12. 4 21 3 5 22 10

B

1- canalul central din structura fibrei 
de bumbac

2-substranţa proteică de bază din 
structura mătăsii naturale

3-strat din structura fibrei de 
bumbac, ce conţine celuloză aproape
pură

4-strat din structura fibrei de lână
5-substanţă proteică cleioasă din 

structura mătăsii
6-operaţie de eliminare a sericinei

7- aspect al învelişului exterior  al fibrei 
de lână

8- strat din structura fibrei de lână care 
lipseşte la lâna fină

9- substanţa de bază din structura 
fibrelor liberiene

10- construcţia realizată de viermele de 
mătase

11- substanţă proteică din structura lânii
12- fibră naturală  vegetală  cu structură 

pluricelulară
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Activitatea nr. 4
FIŞĂ de LUCRU

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Proprietăţile fibrelor textile
Obiectivele  activităţii:  Activitatea  vă  învaţă  să
identificaţi,  să  clasificaţi  şi  să   definiţi  proprietăţile
fibrelor textile.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 30 minute

Pentru această activitate veţi forma echipe de câte 3 elevi, în funcţie de stilul vostru
de învăţare (vizual, auditiv sau practic) 
Sarcini de lucru
1. Analizaţi  cu  atenţie  careul  de  mai  jos  în  care  sunt  ascunse
10 proprietăţi ale fibrelor textile (5 pe orizontală şi 5 pe verticală).
Găsiţi şi marcaţi aceste proprietăţi.

  10 minute

     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15.

1. E L T E N A C I T A T E S C

2. L U M E T R A N Z I S T O R

3. F R E A M A T Z R I E U C T

4. H A R T A N D E G O M A R E

5. O N D U L A Ţ I I N E A U C

6. A R N E B I S M T E R Y R L

7. R E D A I C L I P O C I Z U

8. F I R E R O S U I L E N E N

9. O S N I E A L E L A R U A G

10. R L I C G D O R L M I W L I

11. C U L O A R E L I A Z T A M

12. S C A R U I D A N R A T I E

13. A I I C R E A N G F R A P T

14. B U N U M I T O R A E C S O

15. S T I F I N E Ţ E N A T O M

2. Grupaţi proprietăţile  găsite în : 
 proprietăţi  fizice,
 proprietăţi mecanice
 proprietăţi/ operaţii chimice

Completaţi răspunsul în tabelul următor:    10 minute

Proprietăţi  fizice Proprietăţi mecanice Proprietăţi/ operaţii
chimice

3. În caseta de mai jos definiţi proprietăţile  mecanice descoperite.    10 minute

Domeniul: Textile-pielărie
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Tema: Proprietăţile fibrelor textle. 
Obiectivul  activităţii:  Selectarea  şi  aplicarea
formulelor  de  calcul  necesare  determinării
proprietăţilor fibrelor textile.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 20 minute

Mod de lucru: 
 formaţi echipe de câte 4 elevi, fiecare elev având o sarcină precisă: 

elevul nr. 1 va calcula fineţea în Nm
elevul nr. 2 va calcula fineţea în Ttex
elevul nr. 3 va calcula  fineţea în Tden
elevul nr. 4 va verifica corectitudinea calculelor primilor trei elevi folosind

relaţiile dintre indicii de fineţe;
 pentru  aflarea formulelor de calcul fiecare echipă va primi din
partea  profesorului  un  plic  cu  piesele  unui  joc  de  puzzle;  prin
asambalare  corectă  a  pieselor  veţi  obţine o  listă cu relaţiile   de
calcul   studiate   în  cadrul  capitolului  “  Proprietăţile  fibrelor
textile” ;
 fiecare elev   va  selecta din  lista obţinută relaţia  (relaţiile)  de
calcul  necesară rezolvării sarcinii de lucru.  

Activitatea  se  poate  desfăşura  sub  forma  unui  concurs  între
grupe. Echipa care va termina prima şi corect rezolvarea va fi premiată. Premiul  poate
consta în puncte în plus la notă. Rezolvarea corectă va fi prezentată la tablă sau pe o foaie
de flipchart de către echipa câştigătoare.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Proprietăţi chimice ale fibrelor textile

Domeniul: Textile-pielărie
Calificarea: Tehnician designer vestimentar
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2.Sarcină suplimentară. Ştiind că forţa de rupere a fibrei este 
Fr=6 cN, calculaţi lungimea de rupere şi tenacitatea fibrei.

4. Sarcină suplimentară. Completaţi fiecare coloană a tabelului de la 
punctul 2 cu alte proprietăţi din grupa respectivă pe care le cunoaşteţi.

1. O fibră textilă are lungimea L= 10.000 m şi masa M= 2 g. Calculaţi fineţea 
fibrei exprimată în: Nm, Ttex şi Tden
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Obiectivele activităţii: Verificarea nivelului de  însuşire a 
cunoştinţelor. Oferirea de feedback privind progresul 
realizat.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 30 minute

NOTA:

  15 p     I.  Încercuiţi  litera corespunzătoare răspunsului corect. 
1.  În soluţii  alcaline diluate, la cald, se îngălbenesc fibrele :

a. poliesterice b. poliamidice c. poliacrilonitrilice d. de lână

2. Acidul sulfuric, în concentraţie de 50 g/l , se foloseşte la operaţia de:
a. degomare b. carbonizare c. mercerizare d. cotonizare

3. Fibrele cu rezistenţa cea mai mare la substanţe acide sunt fibrele de:
a. lână    b. mătase naturală c. poliamidă d. poliester

  25 p     II.  Stabiliţi valoarea de adevăr  pentru următoarele enunţuri, încercuind litera A,
dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 

A F      1. Fibrele celulozice artificiale sunt mai sensibile la substanţe alcaline decât
  fibrele celulozice naturale.

A F       2. Albirea are scopul de îndepărtare a pigmenţilor din materialele textile.
A F       3. Fibrele de poliester sunt cele mai sensibile fibre la substanţe acide.
A F       4. Hipocloritul de sodiu, în soluţii concentrate,  dizolvă fibra de mătase 

naturală.
A F       5.  Fibrele de lână sunt rezistente la acţiunea  substanţelor alcaline. 

  20 p    III.  În coloana  A  sunt indicate  operaţii  de tratare chimică a fibrelor textile, iar în
coloana  B  substanţele  folosite.  Scrieţi  în  faţa   fiecărei  cifre  din  coloana  A   litera
corespunzătoare din coloana

A. Operaţii  chimice B. Substanţe folosite
________1. degomare a. hidroxid de sodiu
________2. mercerizare b. apă oxigenată
________3. albire c. detergenţi
________4. avivare d. soluţii slab alcaline de săpun

e. acizi organici diluaţi

  30 p    IV. Definiţi operaţia de mercerizare şi precizaţi scopul acesteia. Scrieţi  răspunsul în
tabelul de mai jos.

Definiţia mercerizării Scopul operaţiei de mercerizare

Total:  90 de  puncte. Se acordă din oficiu 10 puncte.
După expirarea timpului de lucru, fiecare elev  se va autoevalua, comparând răspunsurile 

cu cele prezentate de către profesor  pe folie de retroproiector/ calculator/ videoproiector.
 Testul corectat va fi ataşat portofoliului personal.
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Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile
                                               

Tema: Metode de determinare a proprietăţilor 
fibrelor textile.
Obiectivul activităţii: Identificarea fibrelor textile prin  
metode specifice de analiză a structurii şi proprietăţilor  
acestora.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 3 ore

   Identificarea  fibrelor textile  se poate face  prin  mai  multe metode de analiză a
structurii şi proprietăţilor acestora,  şi anume:

  analiza organoleptică;   analiza cu ajutorul microscopului;
  proba de ardere;   analiza cu ajutorul reactivilor

În cadrul  acestei lucrări de laborator veţi  utiliza primele trei metode de analiză. 
Mod de lucru:
  se formează grupe  de câte 3- 4 elevi  cu stiluri de învăţare diferite;
 fiecare grupă  va avea pe masă câte 4 mostre de fibre de natură diferită, referatul
lucrării practice şi, în funcţie de metoda  aplicată,  aparatele şi instrumentele necesare
(microscop, creuzet, cleşte,  chibrituri etc.);  aceleaşi mostre de fibre vor fi analizate  prin
toate cele trei metode de către fiecare grupă;
 se distribuie sarcinile de lucru pentru grupele formate, după cum urmează:

Sarcina de lucru Timpul de lucru: 90 minute
0-30 minute 30-60 minute 60-90 minute

Caracterizarea  şi  identificarea
fibrelor prin analiză organoleptică

grupele 1 şi 2 grupele 5 şi 6 grupele 3 şi 4

Identificarea  fibrelor prin proba
de ardere

grupele 3 şi 4 grupele 1 şi 2 Grupele 5 şi 6

Determinarea structurii  fibrelor 
prin studiul microscopic

grupele 5 şi 6 grupele 3 şi 4 grupele 1 şi 2

Obs.  Dacă numărul  de grupe este mai mare sau mai mic de şase, se distribuie mai
multe sau mai puţine grupe pentru fiecare sarcină (metodă) de lucru..
 Se împart sarcinile de lucru  în cadrul fiecărui  grup:

 pentru prima mostră de fibre, elevul cu stil de învăţare auditiv va citi cu voce tare
referatul  de laborator, elevul cu stil  practic va  efectua practic determinarea, iar
elevul cu stil vizual va observa  modul  de efectuare a determinării  şi va consema
rezultatul  în tabelul de la sfârşitul  referatului

 la următoarele mostre de fibre rolurile se vor inversa
 După   efectuarea determinărilor  prin toate cele trei metode, fiecare echipă îşi va
centraliza rezultatele într-o fişă de lucru  finală (vezi fişa de la finalul referatelor de
laborator); sub această formă ,  rezultatele finale vor fi prezentate  pe un flipchart şi vor
fi  analizate la   nivelul  clasei  într-  o lecţie  distinctă. Se vor face completări  şi  se vor
corecta eventualele greşeli.
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Lucrări de laborator:  
Identificarea fibrelor textile prin metode specifice

1. Analiza organoleptică a fibrelor textile
   

Analiza organoleptică constă în  determinarea unor caracteristici ale materiilor prime/
produselor cu ajutorul  simţurilor  (văz, miros etc)  şi al senzaţiilor (tuşeu moale,aspru) .

Dintre caracteristicile fibrelor textile care pot fi  analizate cu ajutorul văzului şi al
pipăitului  amintim:

 culoarea;
 luciul (mat, slab, plin, puternic, foarte puternic);
 lungimea ( fibre scurte, medii, lungi, filamente);
 fineţea (mică, medie, mare);
 ondulaţiile (fără ondulaţii, slab ondulate, normal ondulate, cu ondulaţii dese);
 conţinutul  de impurităţi (conţin/nu conţin impurităţi)
 tuşeul ( moale, aspru) etc.

CERINŢE:

 analizaţi organoleptic caracteristicile probelor  de fibre puse la dispoziţia voastră de
către profesor

notaţi aspectele constatate în  fişa de lucru  ”Analiza organoleptică a fibrelor textile”
(vezi  pagina următoare);

 interpretaţi  rezultatele  obţinute  (aspectele  constatate),  numind  fibra   textilă
analizată; 

 scrieţi răspunsul în ultima coloană a fişei de lucru.

Pentru  interpretarea  rezultatelor   puteţi  utiliza  diferite  surse  de
informare:  cărţi  de  specialitate,  manuale,  caiete  de  notiţe,  fişe  de
documentare etc.

Domeniul: Textile-pielărie
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Cunoscând  proprietăţile fibrelor textile, puteţi identifica natura/
tipul acestora prin analiza organoleptică a unor probe de fibre.

Cunoscând  proprietăţile fibrelor textile, puteţi identifica natura/
tipul acestora prin analiza organoleptică a unor probe de fibre.

Reţineţi!
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Fişă de lucru: Analiza organoleptică a fibrelor textile
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Nr. probă Aspectele constatate Fibra analizată este:
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Lucrare de laborator
2. Identificarea fibrelor textile prin  PROBA DE ARDERE

Proba  de  ardere  este  o  metodă  simplă  şi  rapidă  de  analiză,  care
permite  o  informare  orientativă  asupra  naturii  fibrei.  Metoda  nu  se  aplică  în  cazul
amestecului de fibre de natură diferită.

Când este necesară o determinare precisă, se recomandă folosirea  metodei
microscopice sau  a metodei de analiză cu reactivi.
USTENSILE   şi MATERIALE NECESARE:  

  creuzet în care se face arderea fibrelor;
  cleşte sau pensetă de prins fibrele
   bec de gaz de laborator, chibrit sau brichetă
   mostre de fibre sau de materiale textile

MOD DE LUCRU:
 se ia un mănunchi de fibre şi se paralelizează cât mai bine (fig. 1);
 se prinde unul din capetele mănunchiului cu un cleşte (sau o pensetă), iar celălalt    capăt
se introduce  în flacăra produsă de un chibrit/ bec de gaz /brichetă (fig. 2);

  dacă  trebuie analizată ţesătura, se scot câteva fire de urzeală şi bătătură  şi se supun 
separat arderii;

 CERINŢE:
 realizaţi practic lucrarea,  respectând normele de protecţie a muncii;
 pentru  fiecare   tip   de  fibră,  completaţi  răspunsul  în  Fişa  de  lucru

“Identificarea fibrelor textile prin proba de ardere”  (vezi pagina următoare);
 interpretaţi  rezultatele  obţinute  prin   compararea  acestora   cu  informaţiile

prezentate în    Fişa de documentare “Comportarea la ardere a fibrelor textile”,
de la finalul referatului.

 notaţi concluziile în ultima coloană a fişei de lucru.

Identificarea naturii fibrelor prin metoda arderii se face urmărind:
 comportarea fibrelor în timpul arderii;
 mirosul degajat;
 reziduul obţinut

REŢINEŢI!
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Fişă de lucru: “Identificarea fibrelor textile prin proba de
ardere”

Numele elevului: Clasa: Data:

Nr.
probă

Comportarea la
ardere

Mirosul
degajat

Reziduul
obţinut

Tipul/
denumirea fibrei
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Fişă de documentare: Comportarea fibrelor textile la ardere

Nr.
crt.

Fibre Modul de ardere Mirosul
degajat

Reziduul obţinut

FIBRE NATURALE
1. Celulozice ( naturale 

vegetale): bumbac, in, 
cânepă, iută etc.

 ard repede, cu flacără 
strălucitoare; se 
descompun

 de hârtie 
arsă

 cenuşă uşoară, 
de culoare 
deschisă

2. Proteice lână, 
păruri,

 ard încet cu flacără 
luminoasă,  numai în 
acea  parte care se 
află în flacără, se 
umflă;

 de corn ars
(de unghie
arsă), mai 
pronunţat 
la lână 
decât la 
mătase

  cenuşă 
spongioasă, sub 
forma unei 
gămălii (măciulii) 
de culoare 
neagră

mătase 
naturală

 ard încet cu flacără 
luminoasă,  nu se 
topesc, nu se umflă

 cenuşă 
sfărâmicioasă de 
culoare maro 

3. Naturale  minerale: 
azbest

 nu se topesc, nu ard
 se încing până la roşu 

şi după îndepărtarea 
flăcării revin la starea 
iniţială

 lipsă   lipsă

FIBRE  CHIMICE
4. Viscoză/celofibră  ard repede, cu flacără 

verzuie şi 
strălucitoare; 

 de hârtie 
arsă


culoare gri

5. Acetat  ard încet, întrerupt, cu 
flacără luminoasă, se 
topesc

 de oţet       
( acid 
acetic)

  reziduu  
spongios cu 
gămălie, de 
culoare bordo-
închis

4. Poliamidice  ard greu, numai ţinute 
în flacără ( la 
scoaterea din flacără  
se sting); se topesc

 aromatic 
(de ţelină 
sau piridină)

  perlă de topire; o
masă brună, 
sticloasă.

5. Poliesterice  ard greu, numai ţinute 
în flacără ( la 
scoaterea din flacără  
se sting); se topesc 
repede

 aromatic   perlă de topire; o
masă brună, 
sticloasă.

7. Poliacrilonitrilice
(melana)

 se topesc, apoi iau 
foc, degajă  fum negru

  dulceag,  
de chimicale


culoare închisă 
(neagră)
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Lucrare de laborator

3. Analiza formei şi structurii fibrelor textile  cu ajutorul microscopului

PREZENTAREA  MICROSCOPULUI

Microscopul este un aparat optic care dă o
imagine mărită a obiectului care se studiază,
cu ajutorul a două lentile biconvexe,  aşezate
pe  acelaşi ax optic.
Există  mai  multe  tipuri  de  microscoape
(fig.1.,2 ).  Indiferent  de  tip,  microscopul
este alcătuit din: 
 parte  mecanică: talpă,   braţ,  masă,
revolver  (suportul  obiectivelor),  butoane
laterale 

 partea  optică:  ocular,
obiectiv/obiective,

diafragma/condensator,  oglindă

EXECUTAREA  PREPARATELOR  MICROSCOPICE
La  microscop,  fibrele  textile  se  studiază   în  sens  longitudinal   şi  în  secţiune

transversală.
1. Pentru studiul  aspectului longitudinal al fibrelor se pot realiza preparate uscate sau

umede. 
 Preparatele  uscate  se
obţin  prin  aşezarea
ordonată  a  fibrelor  pe  o
lamă microscopică  (fig. 4 a)
şi acoperirea lor cu o lamelă
(fig. 4 b) 
 Preparatele  umede  se
obţin  în  acelaşi  mod  cu
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Fig.2.Microscop cu 
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deosebirea că fibrele  se imersează într-un lichid neutru (cel mai adesea în apă distilată
sau glicerină) sau într-un reactiv.

2. Pentru  studiul   secţiunilor  transversale se  utilizează  preparate  speciale  care  se
realizează  prin  includerea  fibrelor  într-un  suport  (de  regulă  plută  sau  parafină)  şi
secţionarea acestuia cu ajutorul unui aparat numit microton. Secţiunile astfel obţinute
se aşează pe o lamă şi se  acoperă cu o lamelă.

MOD LUCRU:

1. se aşează preparatul pe masa microscopului   şi se fixează  cu ajutorul celor două lamele
presoare (fig. 5a. şi 5b..);

2. dacă microscopul are mai multe obiective se potriveşte mai întâi obiectivul cu puterea
cea mai mică în capul revolver ( puterea de mărire este înscrisă pe obiectiv-de ex. 16x,
40X etc.) 

3. privim prin ocular şi căutăm să obţinem o imagine clară  acţionând butoanele laterale,
care duc  la focusarea obiectivului  (fig.  5c.);  se alege o zonă de preparat mai puţin
densă; privind prin ocular imaginea preparatului trebuie să aibă contrast şi luminozitate
suficientă.

Reglarea  luminozităţii  se  face  de  la  sistemul  de  iluminat  alcătuit  din  oglindă,
diafragmă sau condensator de lumină  (montat în talpa microscopului). 

Este important ca microscopul să fie orientat astfel încât sursa de lumină naturală
sau artificială să trimită razele direct pe oglindă.

CERINŢE:
 realizaţi lucrarea practică de laborator  pentru cele 4 mostre de fibre;
  respectaţi normele de protecţie a muncii;
 pentru fiecare  tip  de fibră, descrieţi   aspectul la microscop longitudinal şi

desenaţi  imaginea   observată;  consemnaţi  observaţiile  în   Fişa  de  lucru
“Identificarea  fibrelor  textile  prin  studiu  microscopic”   (vezi   pagina
următoare);

 pentru interpretarea rezultatelor folosiţi  Fişa de documentare  „Aspectul la
microscop al fibrelor textile” de la finalul referatului de laborator ;

 interpretaţi rezultatele în ultima coloană a fişei de lucru.
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Fişă de lucru: Identificarea fibrelor textile prin studiu microscopic

Numele elevului: Clasa: Data:

Nr.  probă Aspect microscopic
longitudinal- desen

Observaţii/ descrierea
aspectului fibrei

Tipul/denumirea
fibrei









Păstraţi fişa de lucru  în portofoliul  personal!   

Domeniu:l Textile-pielărie
Calificarea: Tehnician designer vestimentar

49

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Fişă de documentare: Aspectul fibrelor la microscop

DENUMIREA
FIBREI

ASPECT MICROSCOPIC

longitudinal în secţiune transversală

                        

Bumbac

                      

                         
                    

n
at

iv

panglică răsucită alungit, îndoit, curbat în
forma literei S, lumenul

urmează formea
conturului

m
o

rt

drept, cu îndoituri
caracteristice într-
un unghi de 900

perimetru rotund,  cu un
cerc în interior 

m
er

ce
ri

za
t

cilindric, uşor
ondulat

perimetru rotund,  cu un
punct în interior

In

F
ib

ra
 e

le
m

en
ta

ră
 (

ce
lu

la
)

fusiformă: 
dreaptă, ascuţită 
la capete; celula 
are pereţii groşi, 
lumenul fin;
pe suprafaţa fibrei 
se văd striaţii în 
formă de X

formă de poligon, cu un
punct în interior

F
ib

ra
  t

eh
n

ic
ă

celulele apar în colonie
(structură pluricelulară)

Domeniu:l Textile-pielărie
Calificarea: Tehnician designer vestimentar

50

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. .......................... 2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

DENUMIREA
FIBREI

ASPECT MICROSCOPIC
longitudinal în secţiune transversală

Cânepa
F

ib
ra

 e
le

m
en

ta
ră

Celule au capetele rotunjite, uneori
bifurcate;  pereţii sunt mult mai

subţiri  şi lumenul  mult mai dezvoltat

formă poligonală, dar mai 
aplatizată; canalul este vizibil 
sub forma unei linii- uneori 
bifurcată

F
ib

ra
te

h
n

ic
ă

celulele apar 
în colonie

Lâna

fi
n

ă aspect  solzos, cu solzii 
mari, inelari, sub formă 
de olane, ce îmbracă 
fibra pe toată 
circumferinţa secţiunii 
transversale; măduva 
lipseşte

formă rotundă (circulară), 
aproape uniformă, lipsită de

canal medular

se
m

if
in

ă aspect solzos, cu solzii 
dispuşi  sub formă de 
ţigle pe acoperiş pe 
circumferinţa 
transversală; măduva 
este întreruptă şi subţire

formă ovală, iar la mijloc
canalul medular

g
ro

as
ă  aspect solzos, cu 

solzii dispuşi  sub formă 
de ţigle pe acoperiş pe 
circumferinţa 
transversală; măduva 
este continuă şi foarte 
dezvoltată

formă rotundă, cu canalul
medular foarte dezvoltat

n
ed

eg
o

m
at

ă
(b

ru
tă

)

două filamente de 
fibroină, cimentate 
între ele cu sericină; 
din loc în loc apar 
fibrişoare lipite  cu un 
capăt în sericină.

 
sub forma unor triunghiuri  
(filamentele de fibroină) 
grupate două câte două; cele 
două filamente triunghiulare 
sunt reunite de sericină 
(contur negru)
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Mătasea
naturală

d
eg

o
m

at
ă tubulară, netedă, 

uniformă, 
transparentă, iar  
filamentele sunt 
independente

sub formă  triunghiulară

DENUMIREA
FIBREI

ASPECT MICROSCOPIC
longitudinal în secţiune transversală

Viscoza

formă cilindrică, 
cu striaţii 
longitudinale foarte
dese

formă neregulată, cu un contur
puternic ondulat (formă de

rozetă)

Acetat

formă cilindrică, 
cu striaţii 
longitudinale rare

formă neregulată, cu un contur
puternic ondulat (fasemănător cu

un trifoi cu 4 foi)

Poliamidă

formă cilindrică, 
cu suprafaţa 
netedă, fără 
striaţii; poate 
prezenta pigmenţi

majoritatea fibrelor sintetice au
secţiune de formă  circulară;
se fabrică şi  fibre cu secţiuni
profilate, de diverse forme, în

funcţie de forma orificiilor
filierelor

Poliester

formă cilindrică,
cu suprafaţa 
netedă, fără 
striaţii; poate 
prezenta 
pigmenţi
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Poliacrilonitril

formă cilindrică,
cu suprafaţa 
netedă, cu 
pigmenţi

forma aplatizată, deoarece se
filează din soluţie
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Calificarea: Tehnician designer vestimentar
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

FIŞĂ DE LUCRU FINALĂ: Identificarea fibrelor textile prin metode
specifice

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI : _____________________________________________  DATA:______________

Nr.
probei

Analizând organoleptic
fibrele, prezentaţi

aspectele constatate

Prin proba de ardere, completaţi în tabel, aspectele
constatate

Utilizând microscopul,
desenaţi şi descrieţi

aspectul longitudinal al
fibrei 

Completaţi
denumirea

fibrei analizateModul de ardere Mirosul
degajat Reziduul obţinut
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2.

3.

4.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a
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Activitatea 
nr. 8

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Utilizările fibrelor textile
Obiectivul  activităţii:  Selectarea  materiilor  prime  (fibrelor
textile)  utilizate  la  realizarea   unui  produs  în  funcţie  de
proprietăţile  pe care acestea trebuie  să le  confere produsului
respectiv.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

Profesorul   prezintă  pe  folie  de   retroproiector  (videoproiector/calculator)   trei
produse/categorii de produse  la realizarea cărora s-au folosit ca materii prime fibrele
textile.  Produsele prezentate pot fi cele din imaginile de mai jos.

Sarcini de lucru

1.Identificaţi cele trei produse prin discuţii la nivelul clasei 

5 minute
Profesorul va scrie denumirile produselor pe un  un poster (flipchart) sub 
formă de coloane.

2.Formaţi grupe de câte 6 elevi. Algeţi un lider de grup care să 
coordoneze activitatea. 

25 minute

 fiecare  elev  primeşte  din  partea  profesorului  o  foaie  de  hârtie;  foile
sunt numerotate de la 1  la 6;

 pe foaia de hârtie  notaţi  denumirile celor  trei  produse (sub formă de
coloane) ;

 la  startul  dat de către profesor,  scrieţi   sub fiecare produs, timp de
două  minute,  denumiri  de  fibre/compoziţii  fibroase  recomandate  ca
materie primă pentru produsul respectiv;

 după expirarea timpului de lucru,  rotiţi foile între voi şi  scrieţi   alte
fibre/compoziţii fibroase din care pot fi realizate cele trei produse; 

 veţi repeta ciclul  până când fiecare foaie este completată integral de
către membrii grupului;

 liderul de grup va strânge foile şi va citi cu voce tare răspunsurile; veţi
discuta  corectitudinea acestora şi veţi tăia de pe listă  materiile prime
care nu corespund;

 liderul de grup va scrie pe flipchart opţiunile grupei voastre pentru cele
trei produse.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

3. Discutarea  la nivelul clasei a  soluţiilor  grupurilor de lucru.

20 minute

 sunt analizate  listele cu materiile  prime scrise pe flipchart; 
 sunt aduse argumente şi contraargumente de către membrii grupelor

şi sunt tăiate de pe listă materiile prime care nu corespund;
 pentru  fiecare  produs  se  va  alege  o  singură  materie  primă,

(fibră/compoziţie  fibroasă)  argumentându-se  alegerea  făcută  prin
prisma proprietăţilor care o recomandă pentru produs.

Temă de casă                                                           
Căutaţi pe diferite produse  textile eticheta care  indică materia primă.  Notaţi

denumirea produsului şi materia primă înscrisă pe etichetă. Procedaţi ca în tabel de mai jos.

Nr. crt. Denumirea produsului Materia primă  înscrisă
pe etichetă

1. fustă 50% lână
50% PES

2.
3.
....

Tema de casă va fi   realizată  individual,  iar după o săptămână va fi  prezentată
colegilor de clasă.  Pe o planşă vor fi centralizate rezultatele. Se va face un top al celor mai
utilizate materii prime pentru diferite categorii de produse.  Vor avea loc discuţii  despre
proprietăţile/calităţile pe care materiile prime le conferă produselor.
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Activitatea nr. 9
Studiu de caz

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Utilizările fibrelor textile
Obiectivele activităţii:  Identificarea elementelor din costumul
popular  maramureşean  şi  a materiilor  prime  utilizate  la
obţinerea acestora. Cultivarea respectului faţă de arta populară
textilă 
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 30 minute

În  imaginea  de  mai  jos  sunt  prezentaţi  doi  tineri,  Ioana  şi  Vasile,   dintr-un  sat  al
Maramureşului  Istoric. Deşi studiază la oraş, ei poartă cu mândrie, ori de câte ori au ocazia
costumul  popular maramureşean. În casetele de sub imagine, cei doi descriu costumul popular
pe care-l poartă.

Descrierea  făcută de Ioana

„Pe cap  port năframă  (pânzătură/ batic) înflorată  din caşmir (păr). Cămaşa îmbracă partea
superioară a corpului  şi   este  din pânză de bumbac,   cu mâneci lungi,  încreţite.  În jurul
gâtului, la umeri şi la manşete sunt aplicate volane din dantelă de bumbac. Femeile mai în
vârstă  poartă cămăşi din pânză de cânepă sau in,  ţesută în casă,  uneori din cânepă şi
bumbac. Poalele (fusta) sunt ţesute din acelaşi material ca şi cămaşa. La marginea de jos a
poalelor este  aplicată dantelă. Peste poale, în faţă şi în spate,  port zadii  din ţesătură de
lână, cu dungi paralele, orizontale. Dungile alternează în două culori, ce diferă de la o zonă la
alta. Peste cămaşă port un laibăr  (vestă)  din ţesătură de lână (pănură) de culoare neagră.
În picioare am colţuni ( ciorapi ) din lână  şi opinci din piele (sau cauciuc).”

Descrierea făcută de  Vasile
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Pe cap  am clop  (pălărie) negru, din fetru.  Cămaşa este din pânză de bumbac sau din
cânepă, cu o croială simplă. Mânecile sunt lungi şi largi, prinse din umăr. La gât se încheie cu
un şiret. Cămaşa este încinsă cu o curea lată (chimir) din piele. Gatiile (pantalonii) sunt largi şi
ajung până de-asupra gleznelor. Sunt din acelaşi material ca şi cămaşa. Peste cămaşă port
un cojoc (pieptar) din piele de ovine, cu blană în interior. Cojocul este bogat ornamentat, fiind
o piesă importantă a costumului bărbătesc. În picioare port ciorapi din bumbac şi pantofi din
piele.  Majoritatea bărbăţilor poartă de sărbători cizme din piele, cu toc şi ţinte.

Sarcini de lucru:
   formaţi pereche cu un alt coleg de clasă
   un elev   va analiza costumul pentru femei iar celălalt costumul pentru bărbaţi, răspunzând
fiecare următoarelor cerinţe:

- citiţi  cu atenţie textul  din caseta în care este descris costumul popular  şi  subliniaţi  cu o
culoare elementele portului popular şi cu altă culoare materiile prime din care sunt realizate
acestea;

- identificaţi pe imagine fiecare element  şi scrieţi denumirea lui în caseta corespunzătoare;
- completaţi  tabelul de mai jos cu: denumirea fiecărui element component al costumului şi
materia primă / materialul din care este realizat.

COSTUMUL PENTRU FEMEI COSTUMUL PENTRU BĂRBAŢI
Elemente

componente ale
costumului

Materii prime /
materiale folosite

Elemente
componente ale

costumului

Materii prime /
materiale folosite

Sarcină facultativă individuală: Alegeţi o zonă etnografică din România pentru care
realizaţi un  referat  cu  tema “ Materii  prime utilizate în arta populară textilă  din
zona...”

  Planul tematic:
- Arta decorativă textilă tradiţională: elemente, materii prime folosite
- Costumul popular: elemente, materii prime.

  Elemente de structură:
  -  ilustrate cu elemente ale artei populare textile

- interviuri luate unor creatori de artă populară, unor meşteri populari
- impresii în urma vizitării unor expoziţii de artă populară , a unor întâlniri cu 

meşteri populari
Surse de informare: cărţi de specialitate ( Pârău, S., Interdependenţe în arta populară.), 
Internet (www.romanianmuseum.com, www.ladadezestre.com ), vizite la Muzeul Etnografic ,
la expoziţii de artă populară, întâlniri cu meşteri populari.
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Reţineţi!
Prezentarea referatului se va face tehnoredactat la calculator sau 
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Proprietăţile fibrelor textile
Obiectivele  activităţii:  Cunoaşterea  proprietăţilor
materiilor  prime  textile.  Aplicarea  noţiunilor  învăţate  în
viaţa cotidiană.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

Pentru această activitate veţi forma echipe de câte 4 elevi cu stiluri de învăţare diferite.
Fiecare echipă îşi va alege un şef de grupă şi un secretar. Şeful grupei va coordona activitatea,
îi va ajuta pe membrii echipei care întâmpină greutăţi şi va prezenta rezultatele în faţa clasei.
Secretarul va consemna în scris rezultatele.

Sarcinile de lucru vor fi distribuite prin negociere în cadrul grupei, în funcţie de stilul de
învăţare al fiecărui membru şi în funcţie de alte criterii stabilita de către profesorul vostru.

Citiţi cu atenţie  următorul caz:              5 minute

Cristina  are 15 ani, înălţimea 170 cm şi greutetea 60 kg. Ea va participa la
cocursul   “ Miss Balul bobocilor”, iar pentru  parada rochiilor de gală are nevoie de
o pereche de ciorapi foarte fini. La magazin, vânzătoarea îi oferă următoarea gamă
de fineţi:  

Cristina a ales  o  pereche de ciorapi  mărimea (talia)  3,   pe ambalajul căreia  sunt 
înscrise   informaţiile  următorele:

..
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

SARCINI DE LUCRU:
 1. Observaţi cu atenţie ambalajul prezentat. Pentru fiecare informaţie de pe ambalaj, 

scrieţi semnificaţia  în caseta alăturată acesteia. (casatele indicate prin săgeţi). 5 minute
2. În tabelul de mai jos, notaţi  părerea voastră în ceea ce priveşte alegerea Cristinei

   5 minute 

Mărimea Perechea cea mai fină
Alegerea
Cristinei

Alegerea
voastră 

Răspunsul
corect

Alegerea
Cristinei

Alegerea
voastră 

Răspunsul
corect

2. Argumentaţi folosirea ca materie primă  pentru ciorapi  a amestecului 85 %
poliamidă şi  15 %  elastan  prin  prisma proprietăţilor  celor  dou fibre.  Scrieţi
răspunsul în caseta de mai jos.                                                               10 minute

        

3. Prezentaţi 4 calităţi ale fibrei de polimidă şi utilizările care sunt determinate de aceste
calităţi. Completaţi răspunsul în tabelul de mai jos.

   15 minute

Poliamida
Nr.
crt.

Calitatea fibrei Utilizări

1.
2.
3.

4.

4.  Pe ambalajul  produsului   găsiţi  eticheta cu informaţii  despre modul  de întreţinere.
Desenaţi  fiecare  simbol  de pe etichetă în  prima coloană a tabelului  de mai  jos,  iar în
coloana a 2-a explicaţi semnificaţia simbolului respectiv.
                                                                                       10 
minute      

Simbolul Semnificaţia simbolului

Poliamidă: _______________________________________________________

Elastan:  ________________________________________________________
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Precizaţi semnificaţia acestor simboluri.
Pe care pereche de ciorapi este înscris fiecare simbol? Argumentaţi  răspunsul prin 

efectuarea calculelor necesare.
Rezolvaţi sarcina de lucru individual, în caietul de notiţe. Comparaţi rezultatele 

obţinute  cu cele ale unui alt coleg sau  cereţi părerea profesorului.

Temă de casă.   
   Realizaţi,  individual,  un tabel  cu diferite simboluri   înscrise pe  etichetele  de

întreţinere  a  produselor  textile   şi   precizaţi  semnificaţia  acestora   (după  modelul
prezentat la punctul  4 al aplicaţiei).

După o săptămână , tabelele vor fi discutate la nivelul clasei. Dacă va fi necesar, 
fiecare  elev îşi va completa  tabelul cu  alte simboluri găsite în plus de  către colegi.

Sarcină de lucru facultativă.  Realizaţi un referat  cu tema  „Fibre 
poliuretanice elastomere de tip LYCRA”.
Plan tematic:

 modul de obţinere a fibrei
 proprietăţile principale ale fibrei
 întrebuinţările fibrei, însoţite de colaje cu imagini ale unor  produse 

realizate din fibre de tip Lycra
Surse de informare:

 cărţi şi manuale de specialitate: 
- M. Ghimpu şi alţii, “Studiul  materialelor din industria uşoară”, Ed. 

Didactică şi Pedagogică-Bucureşti,1981
- I. Ionescu-Muscel, “Fibrele textile la sfârşit de mileniu”, Ed. 

Tehnică,1990
 Internet:  www.Lycra.com

Important! Referatul va fi  întocmit individual şi va fi prezentat colegilor de clasă la
termenul stabilit de către profesor. Prezentarea referatului se poate face pe calculator,
sub formă  PowerPoint.

Sarcină suplimentară. Pe ambalajul a trei dintre perechile de ciorapi 
veţi găsi şi următoarele simboluri: 17 dtex, 132 dtex, 22 dtex.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Fibra de lână
Obiectivul activităţii: Caracterizarea fibrei de lână 
din punct de vedere al structurii,  aspectului la 
microscop, proprietăţilor şi utilizărilor.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

Sarcini de lucru:
Caracterizaţi fibra de lână după următoarele criterii:

  structura chimică şi morfologică 
  aspectul  la micoscop al fibrei, longitudinal şi transversal
  proprietăţi fizice
  proprietăţi mecanice
  proprietăţi chimice
  întrebuinţările  fibrei

Etapele metodei sunt următoarele:
 formaţi grupe de câte 6 elevi;
 fiecare grupă  îşi va alege un lider care să coordoneze activitatea;
 se împart sarcinile de lucru între cei şase  membrii ai grupului (prin tragere la

sorţ, prin negociere între membrii grupului sau după alte criterii);
 fiecare elev din grup primeşte o  foaie de hârtie de formă pătrată pe care va

rezolva  sarcina  de  lucru  şi  care  va
constitui în final o “faţă” a cubului;  cele 6
foi  de  hârtie  pot  fi  de  culori  diferite
pentru a identifica mai  uşor sarcinile de
lucru

 liderul  coordonează  şi  verifică
desfăşurarea acţiunii;

 după  rezolvarea  sarcinilor  de
lucru  se  construieşte  cubul  (se  poate
costrui un cub din carton pe feţele căruia
se  vor  lipi   foile  de  hârtie),  care  va  fi
prezentat colegilor de clasă

 cubul poate fi prezentat şi sub
formă  desfăşurată  prin  lipirea foilor
scrise de membrii  grupei   pe o coală  de
hârtie mare, ca în exemplul alăturat.

Grupele  formate  pot  caracteriza
toate aceeaşi fibră sau fibre diferite. Cel
de-al doilea caz pemite  realizarea de   comparaţii între diferite  tipuri de fibre.
Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile
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Activitatea 
nr. 12

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Tema: Compararea fibrelor textile
Obiectivele activităţii: Identificarea, caracterizarea şi 
compararea fibrelor textile după structură şi proprietăţi.
Numele şi prenumele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

În cadrul acestei activităţi  aveţi sarcina de a identifica, caracteriza şi compara
fibrele de: cânepă, lână, celofibră şi poliester. 

Cele  patru fibre care trebuie analizate sunt prezentate, într-o ordine aleatoare,  în
imaginile următoare:

Criteriile după care vor fi analizate fibrele pot fi  cele din prima coloană a fişei de lucru  de mai jos sau alte criterii
stabilite de către profesorul vostru. Această fişa va fi distribuită de către profesor fiecărui elev, iar după completare va fi
ataşată portofoliului personal.

FIŞĂ DE LUCRU: Caracterizarea fibrelor textile
CRITERIUL CÂNEPĂ LÂNĂ CELOFIBRĂ POLIESTER
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

 formaţi grupe eterogene de câte 4 elevi; 
 fiecare grupă va primi  din partea profesorului 4 figuri geometrice diferite

realizate  din    hârtie  autocolantă;  cele  4  figuri  geometrice  vor
corespunde cu figurile geometrice ce conţin  imaginile fibrelor textile;

 fiecare  membru  al  grupei  îşi  alege  o  etichetă  autocolantă  (o  figură
geometrică);

 toţi  elevii  care au aceeaşi  figură geometrică se adună într-un  grup;  se
formează astfel alte grupuri, pe care le vom numi  grupuri de „experţi”

5 minute

Sarcini de lucru pentru grupul de experţi

 observaţi cu atenţie  fibra textilă  din imaginea corespunzătoare figurii
geometrice  pe care aţi ales-o;

 identificaţi această fibră; lipiţi eticheta autocolantă  în fişa de lucru, în
spaţiul liber (caseta) de sub denumirea fibrei respective;

 caracterizaţi fibra  după criteriile prezentate în prima coloană a fişei de
lucru; 
Răspunsul va fi stabilit prin consultare între toţi membrii grupului şi va

fi notat de către fiecare elev în fişa de lucru, în coloana corespunzătoare
fibrei identificate. 
 fiecare elev se va întoarce la grupul său iniţial.

20 minute

Sarcini de lucru pentru grupul iniţial
 fiecare elev  va prezenta celorlalţi conţinutul pregătit;
 completaţi  fişa  de lucru cu informaţiile  primite de la  colegii  de grupă

despre celelalte fibre textile;
 analizaţi comparativ în cadrul grupei  cele 4 fibre;
 sintetizaţi asemănările şi deosebirile dintre fibre pe un flipchart care va

fi expus la tablă .
   Vor fi analizate  la nivelul clasei rezultatele fiecărei grupe, se vor aduce
completări şi se  vor corecta eventualele greşeli.

25 minute
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Activitatea nr. 13
Diagrama VENN

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Tema: Compararea fibrelor textile
Obiectivul activităţii: Analiza asemănărilor şi deosebirilor
dintre  două  fibre  textile,  bumbac  şi  in,   din  punct  de
vedere al structurii,  proprietăţilor  şi  utilizărilor. 
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

Diagrama  Venn vă ajută să  realizaţi comparaţii  între noţiunile studiate. Ea este
formată din două cercuri (elipse) mari care se suprapun parţial. Asemănările  se notează în
zona de intersecţie a  celor două figuri geometrice iar deosebiriile  în zonele exterioare
intersecţiei.
Mod de lucru:
 formaţi pereche cu un alt coleg;
 desenaţi pe o foaie de hârtie sau pe o foaie de flipchart două cercuri/elipse mari care

se suprapun parţial, ca în modelul următor:

 un elev va caracteriza fibra de bumbac din punct de vedere al structurii, proprietăţilor
şi  utilizărillor şi  va scrie răspunsul  în  cercul  din  stânga,  iar cel  de-al  doilea elev va
caracteriza fibra de in după aceleaşi criterii şi va scrie răspunsul în cercul din dreapta;

 completaţi împreună  zona de intersecţie a figurilor geometrice cu asemănările dintre
cele două fibre;

 asemănările şi deosebirile găsite de toate perechile vor fi centralizate  pe o foaie de
flipchart  şi vor fi discutate la nivelul clasei;

 fiecare pereche va compara diagrama proprie cu diagrama centralizată  şi  cu o  altă
culoare va tăia  de pe diagramă  ce nu este corect sau va face completări. 
Autoevaluaţi-vă activitatea prin acordarea de  note sau calificative.
Observţie: Folosiţi această metodă  pentru a compara şi alte fibre textile.

Deosebiri-BUMBAC Asemănări      Deosebiri-IN
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Activitatea nr.14

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Tema: Determinarea proprietăţilor firelor
Obiectivele  activităţii:  Determinarea   fineţii  firelor  prin
metoda pe porţiuni lungi şi prin metoda pe porţiuni scurte.
Interpretarea rezultatelor obţinute.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 100 minute

(2 ore )

1. Citiţi individul cazul următor:
15 minute

La orele de laborator tehnologic din cadrul modulului “Materii prime, produse textile şi
materiale auxiliare din textile-pielărie”,  elevii   clasei a  XI-a B de la Grupul Şcolar de
Industrie Uşoară Baia Mare au determinat fineţea firelor prin două metode: metoda pe
porţiuni lungi (metoda jurubiţei) şi metoda pe porţiuni scurte

Pentru efectuarea lucrării  clasa a fost împărţită în grupe de câte 4 elevi. Jumătate
din grupele formate au aplicat metoda pe porţiuni lungi, iar cealaltă jumătate metoda pe
porţiuni scurte, pentru un fir cu aceleaşi caracteristici. Modul de lucru a fost următorul:
1.  metoda pe porţiuni lungi:
elev 1:  formarea  cu ajutorul vârtelniţei pentru fire (fig.1) a unui  număr de 5 jurubiţe 

(sculuri), fiecare cu lungimea de 100 m. 
elev 2:  cântărirea jurubiţei la balanţa de fineţe pentru fire (fig. 2),  citind direct fineţea 

în Nm (sau tex)

elev 3:  cântărirea jurubiţelor  pe balanţa electronică (fig. 3)  şi calcularea fineţii cu 
formulele de calcul cunoscute  (Folia de retroproiector Nr.2)

elev 4:  centralizarea rezultatelor într-un tabel de forma:

Nr.
probă

Nm (Ttex) determinat cu
balanţa pentru fineţe

Nm (Ttex), determinat prin cântărire cu
balanţa electronică

Nm (Ttex)
STAS

L (m) Masa (g) Nm (Ttex)
1.
2....

Observaţie: Pentru cântărirea jurubiţelo şi notarea rezultatelor,  rolurile elevilor se pot schimba 
după fiecare probă.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

2.  metoda pe porţiuni scurte:
elev 1: determinarea lungimii firului prin măsurarea cu rigla gradată a unor segmente de      

0,5 m fiecare;
elev 2:  determinarea masei segmentelor de fire folosind balanţa electronică sau balanţa 

analitică;
elev 3:  calcularea  fineţii, aplicând relaţiile studiate.
Elev 4:  consemnarea rezultatelor  într-un tabel de forma:

Nr.
probă

L (m) Masa (g) Nm (Tetx) Nm (Ttex)
STAS

1.
2....
Observaţie: Rolurile elevilor se pot schimba  după fiecare probă.

2. Discutaţi în perechi cazul prezentat şi rezolvaţi împreună 
următoarele sarcini de lucru: 35 minute

a.  Observaţi  cu atenţie imaginile de mai jos, în care sunt prezentate valorile obţinute   la 
determinarea fineţii pe porţiuni lungi.

b.citiţi, pe scala exterioară a balanţei pentru fineţe  (fig.4), numărul metric  indicat pentru
prima probă (jurubiţă);
c. pentru aceeaşi probă, citiţi valoarea masei (în g) indicată de  balanţa electronică (fig. 5)
şi calculaţi fineţea, în Nm, cu formula cunoscută;
d. calculaţi Nm,  ştiind că prin metoda pe porţiuni scurte s-a obţinut masa M= 15 mg.

Notaţi valorile obţinute în tabelul următor:
Nr.

probă
Metoda pe porţiuni lungi Metoda pe porţiuni scurte

Nm determinat
cu balanţa

pentru fineţe

Nm, determinat prin cântărire
cu balanţa electronică

L (m) Masa (g) Nm L (m) Masa (g) Nm
1.

e. cuplaţi-vă cu o altă pereche şi comparaţi rezultatele obţinute. Corectaţi eventualele 
greşeli.

2. Determinaţi practic fineţea firelor. Procedaţi ca în cazul prezentat
sau după indicaţiile profesorului vostru.  50 minute
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Activitatea nr.15
Utilizarea 

calculatorului

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Tema: Criterii de selectare a ţesăturilor
Obiectivul activităţii:  Selectarea  ţesăturilor după diferite
criterii utilizând calculatorul.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 20 minute

Activitatea se va desfăşura individual, folosind calculatorul.
Mod de lucru:
 execută  dublu  clic  pe  fişierul  “Activitatea_15_Clasificarea_ţesăturilor.xls”,  anexat

prezentului  document; se va deschide   o foaie de calcul în care vei găsi un program
care te va ajuta să selectezi (clasifici) ţesăturile din imaginile prezentate după diferite
criterii;

 execută clic oriunde în interiorul foii pentru a deselecta caseta cu întrebarea nr.1, în
cazul în care, la deschiderea fişierului,  aceasta este selectată;

Fiecare imagine are alături :
- o casetă (portocalie) care indică criteriul după care trebuie să clasificaţi ţesătura; 
- o casetă,   în care este trecut numărul întrebării,  prevăzută cu o săgeată în partea 

dreaptă;  executând clic pe această săgeată  se va deschide o listă cu variante  de 
răspuns pentru fiecare criteriu de clasificare;

 selectează din listă varianta de răspuns (clic pe aceasta) pe care o consideri corectă; 
dacă varianta  aleasă este corectă sub casetă o să apară scris cuvântul ”Corect”, în caz 
contrar apare cuvântul “Greşit” şi va trebui să încerci o altă varintă de răspuns; te vei 
opri la obţinerea variantei corecte de răspuns şi vei trece la următoarea întrebare;

 repetă procedura pentru toate intrebările;
 la terminarea activităţii închide fişierul, fără să salvezi  modificările.

TEMĂ DE CASĂ
1. Realizeză un catalog cu mostre de ţesături de diferite tipuri.
2. Descrie fiecare mostră din punct de vedre al materiei prime, aspectului, destinaţiei. 
3. Pentru o mostră din catalog, la alegere, realizează schiţe de produse  vestimentare care pot 

fi realiazate din ţesătura respectivă . Argumentează alegerea făcută  prin prisma  calităţilor 
materiei prime.

     Termen: 2 săptămâni
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Activitatea nr. 16
FIŞĂ de LUCRU

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Tema: Criterii de selectare a tricoturilor
Obiectivele  activităţii:  Selectarea  tricoturilor  după
diferite  criterii.  Identificarea   şi  definirea  legăturilor
de bază ale tricotului. 
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

Rezolvă individual  sarcinile de lucru. Schimbă fişa cu un alt coleg şi corectaţi-vă
reciproc răspunsurile 

1. Observă  cu  atenţie  imaginile  de mai  jos  în  care  sunt  prezentate  diferite structuri
(legături) de tricoturi. 

a. Precizeză tipul tricoturilor în funcţie de structură (legătură). 
Scrie răspunsul în caseta alăturată fiecărei imagini. 

Timp de lucru:  10 minute
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

b. Selectează din imaginile prezentate tricoturile cu legături de bază. Completează tabelul
de mai jos cu: 

 numărul imaginii în care este prezentată legătura  de bază,
 denumirea legăturii,
 definiţia  (descrierea) acesteia. 

Facultativ,  în ultima coloană a tabelului   poţi  lipi  mostre de tricot sau poţi căuta pe
internet  imagini   ale tricoturilor cu legături de bază.

Nr.
imagine

Tricoturi cu legături de bază
Denumirea
legăturii 

Definiţia legăturii Mostra

2. Şosetele din imaginea alăturată sunt realizate dintr-un tricot cu
legătura glat, iar la terminaţia de la partea superioară legătura este
patent.  Ca  materie  primă,  la  realizarea  tricotului  s-a  folosit  un
amestec 80%  bumbac şi 20%  poliamidă.  
 Clasifică tricotul după criteriile din tabelul de mai jos. 

Criteriul de clasificare
(selectare)

Tipul tricotului

1. După natura materiei prime
2. După destinaţie
3. După structură
4. După formă

3.Sarcină suplimentară. Ştiind că  repriza  bumbacului este 8,5%
iar  a poliamidei 5,5%, calculează umiditatea legală (repriza) pentru
amestecul fibros folosit la realizarea şosetelor.  
Rezolvă sarcina de lucru individual, în caietul de notiţe.

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Tema: Ţesături şi tricoturi
Obiectivele  activităţii:  Identificarea  ţesăturilor  şi
tricoturilor, caracterizarea  şi compararea  acestora.
Determinarea  desimii  ţesăturilor  şi  tricoturilor.
Interpretarea rezultatelor.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 100 minute (2 ore)

Pentru această activitate formaţi echipe de câte 6 elevi cu stiluri de învăţare diferite.
Fiecare echipă va primi din partea profesorului un plic în care sunt mostre de ţesături şi

tricoturi.
Sarcini de lucru:
1. Separaţi tricoturile de ţesături.         5 minute
2. Formaţi în cadrul  fiecărei grupe câte 3 perechi. Fiecare pereche va analiza asemănările
şi  deosebirile  dintre  cele  două  produse  textile  din  punct  de  vedere  al  structurii  şi
proprietăţilor şi va realiza o diagramă Venn de forma:                            20 minute

 un elev va caracteriza ţesăturile  şi va scrie răspunsul în cercul din stânga, iar cel
de-al  doilea  elev  va  caracteriza  tricoturile  şi  va  scrie  răspunsul  în  cercul  din
dreapta;

 completaţi  împreună   zona  de  intersecţie  a  figurilor  geometrice  cu  asemănările
dintre cele două produse textile;

3. Formaţi grupa iniţială.      15 minute
 cele 3 perechi îşi vor compara diagramele, vor face completări şi îşi vor

corecta eventualele greşeli;
 rezultatul grupei  va fi sintetizat într-o singură  diagramă Venn care va fi

prezentată  colegilor de clasă, la sfârşitul activităţii.
4. Formaţi  în  cadrul  fiecărei  grupe două subgrupe de câte 3 elevi  (de recomandat,  cu

stiluri diferite de învăţare). Prima subgrupă va  caracteriza 3 mostre de ţesături şi va
determina desimea  acestora, iar a doua subgrupă  va face acelaşi lucru pentru 3 mostre
de tricoturi, după care rolurile se vor inversa.      40 minute
Observaţie:Mostrele care  vor fi analizate vor fi stabilite de către profesor. Acest

lucru va permite  compararea rezultatelor de către elevi.

Sarcinile de lucru detaliate  
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

 subgrupa 1:
a. Caracterizaţi 3 mostre  de ţesături  după criteriile din tabelul de mai jos:

Mostra Materie primă Destinaţie Aspect/mod de finisare
1.
2.
3.

b.  Determinaţi desimea în urzeală (Du) şi desimea  în bătătură (Db) pentru cele trei
mostre de ţesătură, folosind lupa textilă. 

 Fiecare elev va determina desimea pe ambele direcţii  la toate cele 3 mostre
de ţesături.

 Rezultatul va fi calculat după rotirea grupelor şi efectuarea determinărilor
de către toţi cei 6 elevi din grupă şi va fi  dat de media aritmetică a valorilor obţinute,
calculată  separat pentru urzeală  (Dumed) şi pentru bătătură (Dbmed)     

Rezultatele vor fi centralizate în tabelul următor:

Mostra
Desimea în urzeală-Du  (fire/10 cm) Desime în bătătură, Db (fire/10 cm)
D
u1

Du2
D
u3

Du4 Du5 Du6
Dume

d
Db1 Db2 Db3 Db4 Db5 Db6 Dbmed

1.
2.
3.

 subgrupa 2:
a. Caracterizaţi  mostrele  de tricot după criteriile din tabelul de mai jos: 

Mostra Natura materiei  prime Destinaţie Structură (legătură)
1.
2.
3.

b.  Determinaţi desimea pe orizontală a tricotului (Do) şi  desimea pe verticală (Dv)
pentru cele trei mostre de tricot,  folosind lupa textilă. 

Notaţi rezultatele în tabelul de mai jos:

Mostra

Desimea pe orizontală, Do (ochiuri/
50 mm)

Desimea pe verticală, Dv
(ochiuri/50 mm)

D
o1

Do2
D
o3

Do4 Do5 Do6 Domed Dv1 Dv2 Dv3 Dv4 Dv5 Dv6 Dvmed

1.
2.
3.
După 20 de minute subgrupele se vor roti.

5.  După finalizarea sarcinilor de lucru, cele 2 subgrupe se reunesc, formând grupa iniţială. 
Se va calcula desimea medie  pentru  fiecare mostră de ţesătură şi de tricot,  se vor 
compara şi  interpreta rezultatele. 20 de minute
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Activitatea nr. 18
Metoda MOZAIC

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

Tema: Materiale auxiliare textile
Obiectivele activităţii: După rezolvarea acestei activităţi
veţi  fi  capabili  să  caracterizaţi  materialele  auxiliare
textile şi să precizaţi rolul acestora în cadrul unui produs.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 50 minute

În cadrul acestei activităţi  aveţi sarcina de a caracteriza materialele auxiliare
şi de a preciza rolul acestora  aplicând metoda “mozaic”. Această metodă presupune
învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea cunoştinţelor dobândite de
către fiecare membru al grupului unui alt  grup.
 Mod de lucru
  formaţi grupe de câte 4 elevi (după criteriile stabilite de către  profesor);

membrii grupului vor avea fiecare un număr de la 1 la 4;
  fiecare membru al grupului va primi o parte a Fişei de documentare nr. 2

“Materiale auxiliare utilizate în  industria confecţiilor textile”,    după cum
urmează: elev 1- căptuşeli;  e lev 3 - aţa de cusut

                   elev 2- întărituri; elev  4 -  furnituri
 toţi elevii care au nr.  1 se adună  într-un  grup, cei cu nr. 2  în  alt grup, cei

cu nr. 3  vor forma un alt grup, iar cei cu nr. 4 vor forma la rândul lor un
grup; aceste grupuri se numesc grupuri de „experţi” ; 

Observaţie: În  funcţie  de  numărul  de  elevi  din  clasă,  se  pot  forma  două
grupuri pentru fiecare număr .

5 minute

Sarcini de lucru pentru  grupul de experţi
 citiţi  informaţiile   din  fişa  de  documentare  referitoare  la  materialul

auxiliar corespunzător grupei voastre; 
 discutaţi  în  cadrul  grupului  despre  rolul  şi  caracteristicile  acestui

material  

15 minute
Este important să  înţelegeţi  cât mai bine  noţiunile  doarece
va trebui să  le predaţi  colegilor din grupul iniţial.
Strategiile de predare şi materialele pe care le veţi folosi vor
fi hotărâte în cadrul grupului de experţi.

Sarcini de lucru pentru  grupul iniţial
 fiecare elev se va întoarce la grupul său iniţial  şi va  preda  celorlalţi

conţinutul  pregătit; dacă  sunt  neclarităţi,  se  adresează  întrebări
expertului ;  

20 minute
Discutarea  la nivelul clasei a concluziilor şi lămurirea eventualelor neclarităţi.
                                                                                    10 minute

Materialele auxiliare textile sunt acele materiale care, în funcţie de produs
şi  model,  pot  lipsi  din  componenţa  produsului.  Aceste  materiale   pot  fi
grupate în: căptuşeli, întărituri, aţa de cusut, furnituri.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile
Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile
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Activitatea nr. 20
Proiect

Activitatea nr. 19
Turul galeriei

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile
Tema: Selectarea produselor textile şi a materiale 
auxiliare necesare pentru obţinerea unui produs 
vestimentar .
Obiectivele  activităţii:  Această  activitate  vă  învaţă  să
selectaţi materiile prime şi materialele auxiliare în funcţie de
produs şi vă ajută să vă consolidaţi cunoştinţele  dobândite.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 100 minute ( 2 ore)

Pentru această activitate formaţi grupuri de câte 3 sau 4 elevi, cu stiluri diferite de învăţare.
Fiecare grup va primi din partea profesorului o planşă (flipchart) pe care
va rezolva sarcinile de lucru următoare:
1. Observaţi cu atenţie imaginea  alăturată în care este  prezentată o
ţesătură din mătase naturală.   Enumeraţi  produsele vestimentare care
pot fi  confecţionate din această ţesătură şi argumentaţi alegerile făcute
prin  prisma   proprietăţilor  (calităţilor)  materiei  prime  din  care  este
realizată ţesătura. Completaţi răspunsul într-o casetă de forma:

Produse realizate:

Proprietăţile (calităţile) materiei prime:

20 minute

2. Creaţi un  model pentru un produs vestimentar din lista de mai sus.
3.Descrieţi persoana căreia i se potriveşte  modelul ( tipul conformaţiei, vârstă,

trăsături de personalitate etc.) 
Observaţie: Pentru  sarcinile de lucru 2 şi 3 veţi folosi cunoştinţele şi abilităţile
dobândite  la  modulele:  “Crearea modelelor  pentru produse vestimentare”  şi
“Utilizarea limbajului plastic”.

20 minute

4.Stabiliţi materialele auxiliare necesare la confecţionarea produsului creat. 
Caracterizaţi fiecare material şi precizaţi  rolul acestuia în componenţa 
produsului.

   Completaţi răspunsul într-un tabel de forma celui de mai jos. 20 minute
Materiale auxiliare folosite

Nr.
crt.

Denumirea/grupa din care
face parte 

Caracterizare Rol

5.Planşele sunt expuse la tablă sau pe pereţii clasei. Grupurile se rotesc prin
clasă (turul galeriei), pentru a examina şi a discuta fiecare produs. Se pot
face comentarii pe planşele expuse.

20 minute
6. După  turul  galeriei,  grupurile  îşi  reexaminează  propriile  produse  prin
comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe planşele lor de către
colegi. Cea mai reuşită  lucrare, stabilită prin consens de către întreaga clasă,
va fi premiată. 20 minute

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile
Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile
Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Tema: Materiale de bază şi auxiliare folosite la 
confecţionarea produselor vestimentare.
Obiectivele  activităţii:.Sistematizarea  cunoştinţelor
dobândite şi utilizarea acestor cunoştinţe în realizarea  unui
proiect. Evaluarea  sumativă şi oferirea de feed-back.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 2 săptămâni

Realizaţi  un  proiect  cu  tema  ”  Alegerea  materialelor  de  bază  şi  a
materialelor auxiliare pentru o colecţie de produse vestimentare”
PLAN TEMATIC: 

1. partea  scrisă: 
 descrierea modelelor din colecţie; 
 alegerea materialelor de bază pentru fiecare model: caracterizarea materialelor

din punct de vedere al materiei prime,  aspectului, proprietăţilor; argumentarea 
alegerii făcute prin prisma proprietăţilor materiei prime, a cerinţelor modei etc.

 alegerea materialelor auxiliare pentru fiecare model: rol, caracterizare-
2. partea practică: 

 colecţia de modele (schiţe)
SURSE BIBLIOGRAFICE: 

- manuale  de  specialitate:  Merticaru,  V.,  Giurgiu,D.,  Materii  prime  textile,  manual
pentru clasa a XI-a, Ciontea,   Ghe., Utilajul  şi  tehnologia meseriei-Confecţioner
îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi;

- reviste de specialitate
- Internet

ETAPE: 
1. prin discuţii la nivelul clasei se stabilesc  produsele vestimentare pentru care va fi

elaborat proiectul şi numărul de modele din colecţie pentru fiecare produs;
2. formarea  grupelor de câte 3-4 elevi;
3. fiecare grupă va trage la sorţi produsul pentru care va elabora proiectul 
4. alegerea   de  către  fiecare  grup  a  unui  lider  care  va  coordona  activitatea;

distribuirea sarcinilor de lucru în cadrul fiecărui grup (după diferite criterii: stil de
învăţare, aptitudini etc)

5. elaborarea proiectului pe parcursul a  2  săptămâni;
6. prezentarea proiectului: PowerPoint, expunerea colecţiei de modele;  analiza critică

a soluţiilor propuse de către fiecare grupă; 
7. evaluarea activităţii de către profesor  şi oferirea de feed-back elevilor.
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Activitatea nr. 21
Activitate practică

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Competenţa 15.14.4:  Recepţionează materiile prime şi auxiliare

Tema: Controlul calitativ al materialelor textile.
Obiectivele  activităţii: Verificarea  calităţii  materialelor  de
bază.  Identificarea  defectelor  de  ţesere  sau  tricotare.
Verificarea  unor  parametri  fizici  ai  materialelor  (  desime,
grosime, masă specifică). Compararea rezultatelor  obţinute
cu cele din norma internă.
Numele elevului:
Data: Timp de lucru:150 minute (3 ore)

Pentru această activitate veţi folosi referatele  de laborator, cunoştinţele acumulate,
precum şi pricerile şi deprinderile formate pe parcursul activităţilor practice  efectuate la
tema ” Determinarea proprietăţilor produselor textile”.

Formaţi grupe de câte 3 elevi, cu stiluri diferite de învăţare. Fiecare grupă primeşte
câte trei mostre de ţesătură şi trei mostre de tricot şi are la dispoziţie instrumentele şi
aparatele de laborator necesare efectuării determinărilor (micometre textile, lupe textile,
balanţe analitice/electronice etc.)

Sarcini de lucru:
1.  Verificaţi organoleptic fiecare mostră; noţaţi în tabelul  de mai jos

eventualele defecte de fabricaţie constatate precum şi soluţiile de
eliminare a lor;  

Mostre de ţesătură Mostre de triot
Nr.

mostră
Defectul
constatat

Soluţii pentru
eliminarea defectului

Nr.
mostră

Defectul
constatat

Soluţii pentru
eliminarea defectului

1. 1.
2. 2.
3. 3.

2.  Determinaţi, pentru fiecare mostră,  următoarele proprietăţi fizice:
a. grosimea 
b. masa specifică
c. desimea (pe ambele direcţii ale materialului)

Fiecare elev va face câte o determinare pentru fiecare mostră.
Rezultatul va fi dat de media aritmetică a valorilor obţinute de către membrii grupului.

Consemnaţi rezultatele în tabelele de mai jos.

a. Grosimea (mm)
Ţesături Tricoturi

Nr.
mostră

g1 g2 g3 gmed Nr.
mostră

g1 g2 g3 gmed 

1. 1.
2. 2.
3. 3.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

b. Masa  specifică (g/m2)
Ţesături Tricoturi

Nr.
mostră

Ms1 Ms2 Ms3 Msmed Nr.
mostră

Ms1 Ms2 Ms3 Msmed

1. 1.
2. 2.
3. 3.

c. Desimea
Ţesături (fire/10cm)

Nr.
mostră

Du1 Du2 Du3 Dumed Db1 Db2 Db3 Dbmed

1.
2.
3.

Tricoturi (ochiuri/50mm)
Nr.

mostră
Do1 Do2 Do3 Domed Dv1 Dv2 Dv3 Dvmed

1.
2.
3.

3. Rezulatele obţinute de toate grupele  vor fi centralizate pe un flipchart,
vor fi comparate între ele, precum şi cu norma internă a produselor. 
Echipa care a obţinut cele mai corecte rezultate va fi premiată.
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ACTIVITATEA NR.1 
Test de evaluare iniţial

MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

9. SOLUŢII

Subiectul I - 15 p    

1- b              2- c          3- c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.    

  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.
Subiectul II - 20 p    

 1.  A 2.  F 3.  F 4.  A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau

lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul III – 15 p    

1. Ţesătura este produsul textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a firelor de
urzeală, dispuse longitudinal,  cu firele de bătătură,  dispuse transversal.

2.  Controlul cantitativ constă  în  verificarea   lungimii şi lăţimii materialelor.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau

lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul IV – 20 p    
A. Tip de fibră      B. Întrebuinţări
d 1.  bumbac a.  saci
e 2.  poliester b.  corturi
a 3.  cânepă c.  fetru pentru pălării
c 4.  lână d.  lenjerie de corp

e.  perdele
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau

lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul V – 20 p    
1. Materialele auxiliare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei: aţa de cusut, furniturile,
căptuşelile, întăriturile. 12 p    

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia,    0 puncte.

2. Rolul  căptuşelilor :   8 p  
 dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la purtare  şi la şifonare
 ajută la păstrarea formei produsului în timp, determinând creşterea valorii de 

prezentare şi a parametrilor de confort
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns

parţial  coret sau incomplet se acordă câte  2 puncte;  pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia,    0 puncte.
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

1. 

Denumirea
fibrei

TIPUL FIBREI
NATURALĂ CHIMICĂ

vegetală animală minerală
(anorganică)

din polimeri
naturali

din polimeri
sintetici

1. poliamidă
2. viscoză
3. bumbac
4. azbest
5. celofibra
6. manila
7. lâna
8. poliacrilonitril
9. acetat
10.mătase 
naturală

2. 

Alte fibre celulozice care pot fi
scrise pe petalelele libere: iută,
sisal,  cocos,  cuproamoniacale,
polinozice 

fibre
celulozice

ACTIVITATEA NR.2 
FIŞĂ de LUCRU
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MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

A

1. L66 U 77 M 11 E55 N33

2. F1111 I1212 B1313 R99 O 22 I1212 N33 Ă1010

3. S1414 E55 C44 U77 N 33 D1515 A88 R99

4. C44 O 22 R99 T1616 I1212 C44 A88 L66

5. S1414 E55 R99 I1212 C 44 I1212 N33 Ă1010

6. D15 E 55 G17 O2 M1 A8 R9 E5

7. S1414 O2 L 66 Z18 O2 S14

8. M1 E5 D15 U 7 L6 A8 R9

9. C4 E5 L 66 U7 L6 O2 Z18 Ă10

10. G17 O2 G17 O2 A 88 Ş19 Ă10

11. C4 H20 E5 R 99 A8 T16 I12 N3 Ă10

12. C4 Â21 N3 E5 P22 Ă 1010

B

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

ACTIVITATEA NR.3 
ARITMOGRAF

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15.

1. E L T E N A C I T A T E S C

2. L U M E T R A N Z N S T O R

3. F R E A M A T Z R I E U C T

4. H A R T A N D E G O M A R E

5. O N D U L A Ţ I I N E A U C

6. A R N E B I S M T E R Y R L

7. R E D A I C L I P O C I Z U

8. F I R E R O S U I L E N E N

9. O S N I E A L E L A R U A G

10. R L I C G D O R L M I W L I

11. C U L O A R E L I A Z T A M

12. S C A R U I D A N R A T I E

13. A I I C R E A N G F R A P T

14. B U N U M I T O R A E C S O

15. S T I F I N E Ţ E N A T O M

2. 

Proprietăţi  fizice Proprietăţi mecanice Proprietăţi/ operaţii
chimice

 ondulaţii
 culoare
 fineţe 
 luciu
 lungime

 tenacitate
 pilling

 degomare
 albire
 mercerizare

4. Sarcina suplimentară: Alte proprietăţi  care pot fi completate la fiecare grupă
 masa specifică   higroscopicitatea, 
 neşifonabilitatea   comportarea la 
căldură  încărcarea electrostatică, 
stabilitatea faţă de lumina solară şi 
agenţii atmosferici  rezistenţa faţă 
de microorganisme

  rezistenţa la rupere
 alungirea la rupere   
 plasticitatea
  comportarea la 
frecare

 curăţirea alcalină
 spălarea lânii
 carbonizarea
 avivarea
 cotonizarea
 antiîmpâslirea

3. 

Tenacitatea este raportul dintre forţa de rupere (Fr) , exprimată în cN şi densitatea
de lungime, exprimată în denier (Tden).
Pilling-ul este  un  fenomen  datorat  frecării,  ce  constă  în  formarea  pe  suprafaţa
ţesăturii sau tricotului  a unor aglomerări de fibre sub forma unor bile mici, care dau
un aspect neplăcut produsului.

ACTIVITATEA NR.4 
FIŞĂ de LUCRU

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

1. 

a. (sarcina de lucru pentru elevul nr. 1) (g) M
(m) L

=Nm

 5.000=2
10.000

=Nm  

a. (sarcina de lucru pentru elevul nr. 2)   [tex] m) (1.000 L
(g) M

=Ttex ; 

tex 0,2=

1.000
10.000

2
=Ttex       

c. (sarcina de lucru pentru elevul nr. 3)   [den] m) (9.000 L
(g) M

=Tden ;

den 1,8=

9.000
10.000

2
=Tden

d. Verificarea  calculelor (sarcina de lucru pentru elevul nr. 4)

1.000 TtexNm =• 1.000 0 =2,•000.5

9.000 TdenNm =• 9.000 1 =8,•000.5

Ttex9 Tden •= 0,29 •=8,1

2.Sarcină suplimentară 

Tt
 Fr

=Lr [km] 30=0,2
6

=Lr km

Td
 Fr

=Te  [cN/den] 33,3=1,8
 6

=Te  cN/den

ACTIVITATEA NR.5 
REZOLVARE DE PROBLEME

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Subiectul Itemul Răspuns corect Punctaj
acordat

Punctaj
realizat

I
  15 p     

1. c 5 p
2. b 5 p
3 d 5p

II
  25 p     

1, A 5 p
2. A 5 p
3. F 5p
4. A 5p
5. F 5p

III.
  20 p    

1. d. 5p
2. a. 5p
3. b. 5p
4. e. 5p

IV.
30 p

Definiţie

15 p

 tratarea materialelor din 
fibre naturale celulozice 
(bumbac),

5p

cu soluţii concentrate de 
hidroxid de sodiu,

5p

la temperaturi sub 200C, 
timp de 1-2 minute, 
urmată de spălare cu apă 
caldă

5p

Scop

15 p

 obţinerea unui luciu mai 
pronunţat 

3p

 obţinerea unui tuşeu 
plăcut (plin şi moale)

3p

 îmbunătăţirea  capacităţii
de vopsire

3p

 creşterea rezistenţei la 
rupere

3p

 creşterea rezistenţei la 
lumină şi intemperii

3p

Din oficiu: 10 p 10 p
Total: 100 p

NOTA (se obţine prin împărţirea la 10 a
punctajului total)

ACTIVITATEA NR.6 
TEST de AUTOEVALUARE

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Sunt acceptate şi alte variante de răspuns.

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

ACTIVITATEA 
NR.8

lenjerie de 
corp     cort

aţa de 
cusut

bumbac
mătase naturală
viscoză
acetat
celofibră
poliamidă

bumbac
celofibră
poliester
poliacrilonitril

bumbac
in şi cânepă
mătase naturală
viscoză
poliester
poliamidă
 amestec

fibre de bumbac: 
sunt igienice şi au 

tuşeu plăcut

poliacrilonitril: sunt 
fibrele cu cea mai 
mare rezistenţă la 
lumină şi intemperii

fibre sintetice 
(poliamidă, poliester): 

sunt rezistente

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

COSTUMUL PENTRU FEMEI COSTUMUL PENTRU BĂRBAŢI
Elemente

componente 
Materii prime

folosite
Elemente

componente 
Materii prime

folosite
1.  năframa (basma) caşmir (păr) 1.  clop (pălărie) fetru  (lână)
2. cămaşă (ie) Bumbac, in, cânepă 

sau bumbac + cânepă
2. cămaşă bumbac, cânepă sau 

bumbac+ cânepă3. poale (fustă) 3. gatii (pantaloni)
4. zadii lână , cu dungi 4. curea (chimir) piele
5.  laibăr (vestă) lână (pănură) 5. cojoc piele  de ovine (cu 

blană în interior)
6. colţuni (ciorapi) lână 6. şosete bumbac
7. opinci piele sau cauciuc 7. pantofi sau 

cizme
piele

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii 
(pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea 
(chimir)

pantofi

ACTIVITATEA NR.9 
STUDIU de CAZ

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

1.

2.

Mărime Perechea de ciorapi cea mai fină
Alegerea
Cristinei

Alegerea
voastră 

Răspunsul
corect

Alegerea
Cristinei

Alegerea
voastră 

Răspunsul
corect

3 3 15 den 10 den

3.
Poliamidă:are  rezistenţă  foarte  bună  la  frecare  şi  este  fibra  sintetică cu
higroscopicitatea cea mai mare
Elastan:  proprietăţi  elastice  deosebite  (revenirea  rapidă  şi  aproape  totală  după
anularea forţei de întindere)

ACTIVITATEA NR. 10 
STUDIU DE CAZ

FineţeaFineţea

Mărimea (talia)Mărimea (talia)

Materia primă 
(Compziţia fibroasă)

Materia primă 
(Compziţia fibroasă)

Modul de întreţinereModul de întreţinere

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

4.       

Poliamida
Calităţi Utilizări

 fibrele sintetice cu higroscopicitatea cea 
mai mare

 stabilitate dimensională bună
 uşor de întreţinut
 rezistenţă la şifonare

articole  de  îmbrăcăminte:  ciorapi,
şosete, costume de baie, lenjerie de corp,
îmbrăcăminte  exterioară  (rochii,  bluze,
fuste, pantaloni, costume, cravate)

 rezistenţă bună la microorganisme articole destinate industriei navale: 
plase de pescuit, frânghii, odgoane

 rezistenţă foarte bună la frecare (cea 
mai rezistentă fibră)

perii, site

 rezistente şi igienice aţă chirurgicală
 sunt uşoare articole pentru paraşute

5. 

Simbolul Semnificaţia simbolului
Se  spală la maşină în apă rece la 300C

Nu se pot  înălbi

Nu se pot călca 

Nu se curăţă  chimic

Nu se pot usca în uscător

6. 
17 dtex, 132 dtex, 22 dtex- simbolizează fineţea fibrei/firului exprimată în decitex  

   1 dtex=0,1 tex       Tden = 9 xTtex
17 dtex= 1,7 tex Tden = 9x1,7=15,2  den 17 dtex=15 den
132 dtex=13,2 tex Tden = 9x13,2=118,8 den 132 dtex=120 den
22 dtex=2,2 tex Tden = 9x2,2=19,8 den 22 dtex= 20 den

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

FIŞĂ DE LUCRU: Caracterizarea fibrelor textile
CRITERIUL CÂNEPĂ LÂNĂ CELOFIBRĂ POLIESTER

Natura fibrei naturală
vegetală de pe

tulpini

naturală
animală 

chimică din
polimeri
naturali

chimică din
polimeri
sintetici

Polimerul de bază din 
structura fibrei

natural:
celuloză

natural:
cheratină

natural:
celuloză

sintetic

Pr
op

ri
et

ăţ
i 
fi
zi
ce Culoare galben-aurie alb-gălbuie,

cafenie, brună
roşcată,
neagră

alb-gălbuie albă

Luciu slab slab, mătăsos puternic,
semimat sau

mat

puternic

Lungime 300-1.500 mm
la fibra tehnică
20-30 mm, la

fibra
elementară

50-300 mm, în
funcţie de rasă

se taie  la
diferite lungimi
(în funcţie de
fibrele cu care
se amestecă)

se obţine sub
formă de

filament sau
fibră scurtă,

taiată la
diferite
lungimi

Umiditatea legală 12% 17-18% 11% 0,4%
Comportare la 
căldură

-la temperaturi 
ridicate

rezistă până la
1400C, timp

scurt
 se descompun

la 800C  devine
aspră

se descompun

rezistă  până
la 100 0C

se descompun

temperatura de
plastifiere

Tp=230 0C
se topesc la

255 0C
Rezistenţa faţă de 
microorganisme

rezistenţă
mică

rezistenţă
mică

rezistenţă
mică

rezistenţă
foarte bună

Pr
op

ri
et

ăţ
i 
ch

im
ic
e Comportarea la 

substanţe 
alcaline

rezistentă sensibilă rezistenţă mai
scăzută decât
la bumbac, in

şi cânepă

rezistentă

Comportarea la 
substanţe acide

 sensibilă rezistentă mai sensibilă
decât fibrele

naturale
celulozice

foarte
rezistentă

Comportarea la 
substanţe 
oxidante

sensibilă sensibilă sensibilă rezistentă

ACTIVITATEA 
NR. 12 

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

ACTIVITATEA NR. 13
Diagrama VENN

fibră naturală vegetală de pe seminţe
structură monocelulară
conţinut de celuloză: 90-95%
aspectul la microscop:

în secţiune longitudinală:panglică 
        răsucită
î n secţiune transversală: alungit, 

   curbat în  forma literei S, lumenul 
   urmează forma conturul

culoare: alb-gălbuie, crem, bronz      
luciu:mat 
lungime: 5-56 mm
higroscopicitate: 20-24%
repriza: 8,5%
lungimea de rupere: 27-44 km
alungirea la rupere: 3-10%
se utilizează pentru:
tricoturi: lenjerie de corp, 

      ciorapi
articole sanitare: tifon, pansament, vată
fitile de lampă

BUMBAC

     

 fibră naturală vegetală de pe tulpini
 structură pluricelulară
 conţine: 80-85% celuloză

 aspectul la microscop:
în secţiune longitudinală:celula de in este 

fusiformă
în secţiune transversală:   celula are formă de    

  poligon cu un punct central
culoare:galben-verzuie, cenuşie

lungimea fibrei tehnice: 300-750 mm; 
lungimea fibrei elementare: 20-30 mm
higroscopicitatea: 25-30% 
repriza: 12%
 lungimea de rupere:  54-72 km
  alungirea la rupere:  1,5-4,6 %
 se utilizează pentru: 

fire răsucite pentru paraşute, saci, frânghii, curele de 
transmisie

IN

 fibre naturale vegetale
polimerul de bază –celuloza
luciu slab
rezistă până la 1400C timp scurt; la 
temperaturi ridicate se descompun
ard repede, cu flacără strălucitoare, 
degajă miros de hârtie arsă, rezultând 
o cenuşă deschisă
sensibile la acizi
rezistente la substanţe alcaline
sensibile la substanţe oxidante
domenii de utilizare: 

articole de îmbrăcăminte din ţesături: 
rochii, bluze, fuste, pantaloni 

articole pentru decoraţiuni interioare: feţe 
de masă, draperii, cuverturi, prosoape 

articole tehnice: furtun de apă, prelate

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

Nr.
probă

Metoda pe porţiuni lungi Metoda pe porţiuni scurte Nm
STASNm,

determinat
cu balanţa

pentru fineţe

Nm, determinat prin
cântărire cu balanţa

electronică
L (m) Masa (g) Nm L (m) Masa (g) Nm

1. 33 100 3,06 32,67 0,5 m 15 mg=

0,015 g

33,33 34

67,32=
06,3

100
=

)(

)(
=

gM
mL

Nm 33,33=
015,0

5,0
=

)(

)(
=

gM
mL

Nm

ACTIVITATEA NR. 14 
Lucrare de laborator 

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

1. a.

1. b.

Nr.
imagine

Tricoturi cu legături de bază
Denumirea
legăturii 

Descrierea legăturii Mostra

1. Tricot cu
legătura
patent

-  este  formată   dintr-o  alternanţă  de
şiruri de ochiuri normale, cu aspect de
faţă şi spate, într-un anumit raport

3. Ticot cu
legătura glat

-  format  din ochiuri normale, toate având
aspect de faţă pe o parte şi de spate pe
cealaltă

6. Ticot cu
legătura lincs

- format  dintr-o alternanţă de rânduri de
ochiuri normale,  cu aspect faţă şi  spate,
într-un anumit raport

ACTIVITATEA NR. 16 
Fişă de  lucru

1. tricot cu 
legătura patent

2. tricot cu desene de 
legătură

3. tricot cu legătura 
 glat

4.tricot cu desene 
combinate

6. tricot cu 
legătura lincs

5. tricot cu desene de 
culoare



MODULUL: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile – pielărie, clasa a XI-a

2. 

Criteriul de clasificare Tipul tricotului
1. După natura materiei prime tricot din fire tip bumbac
2. După destinaţie tricot  pentru îmbrăcăminte
3. După structură tricot cu legături de bază
4. După formă tricot fasonat  (produs 

complet)

3. Sarciana suplimentară

[%]
100

2×2+1×1
=

UapUap
Ua

%9,7=
100

5,5×20+5,8×80
=Ua
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