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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Acest curriculum are la bază Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea ”CROITOR 

ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDĂ”, domeniul de pregătire profesională INDUSTRIE 

TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE: 

 

Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3 

 

 

Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice specializate (URI) 
Denumire modul 

URÎ 7 Construirea tiparelor produselor de 

îmbrăcăminte 

MODUL I: Construirea tiparelor 

URÎ 8 Pregătirea materialelor pentru croit și 

croirea materialelor 
MODUL II: Pregătirea și croirea materialelor 

URÎ 9 Confecționarea produselor de 

îmbrăcăminte 

MODUL III: Confecționarea produselor de 

îmbrăcăminte 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a XI-a 

Învățământ profesional 

 

Calificarea: CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDĂ 

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 

 

 

Pregătire practică
1 

 

Modul I. Construirea tiparelor 

Total ore/an:           90 

    din care:  Laborator tehnologic       60 

      Instruire practică       30 

 

Modul II. Pregătirea și croirea materialelor 

    Total ore/ an :        180 

    din care: Laborator tehnologic       50 

      Instruire practică     130 

 

Modul III. Confecționarea produselor de îmbrăcăminte 

    Total ore/ an :        360 

    din care: Laborator tehnologic     100 

      Instruire practică     260 

 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 30 săptămâni = 630 ore/an 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     300 

 

Total ore /an = 10 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 300 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 930 ore/an 

 

 

Notă:  

1. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 

economic/instituția publică parteneră 

2. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția publică parteneră. 

Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin 

metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 

parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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PARCURGEREA MODULELOR 

 

Săptămâni Module  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul I. Construirea tiparelor 

 

Laborator tehnologic – 2 ore/săptămână 

                       (2h X 30s) 

Instruire practică – 1 oră/săptămână 

                       (1h X 30s) 

 

 

 

 

Modul II. Pregătirea și croirea 

materialelor  
Laborator tehnologic – 5 ore/săptămână 

                       (5h X 10s) 

 Instruire practică – 13 ore/săptămână 

                       (13h X 10s) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

Modul III. Confecționarea produselor 

de îmbrăcăminte 
Laborator tehnologic – 5 ore/săptămână 

                        (5h X 20s) 

 Instruire practică – 13 ore/săptămână 

                         (13h X 20s) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

Modul IV. Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală 

 

10 săptămâni x 5 zile x 6 ore /zi = 300 ore/an 

 

 

Cele 10 săptămâni alocate Modului IV - Stagiu de pregătire practică - Curriculum în 

dezvoltare locală pot fi repartizate în funcție de nevoile școlii și ale operatorului economic. 
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MODUL I: CONSTRUIREA TIPARELOR 
 

 Notă introductivă 

 

Modulul „Construirea tiparelor”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru 

calificarea profesională ”Croitor îmbrăcăminte după comandă”, din domeniul de pregătire 

profesională Industrie textilă și pielărie. 

Modulul face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un număr de 90 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 60 ore/an – laborator tehnologic 

 30 ore/an – instruire practică 

 

Modulul se parcurge în paralel cu modulul II „Pregătirea și croirea materialelor” și cu modulul 

III „Confecționarea produselor de îmbrăcăminte”, cu un număr de ore constant pe durata a 30 

săptămâni din anul şcolar. 

 

Modulul „Construirea tiparelor” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 

cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în 

SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, ”Croitor îmbrăcăminte după comandă”, 

din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie sau în continuarea pregătirii într-

o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

 

URÎ 7: CONSTRUIREA 

TIPARELOR PRODUSELOR DE 

ÎMBRĂCĂMINTE 
Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

7.1.1. 

7.1.2. 

7.1.3. 

7.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

7.2.14. 

7.3.1. 1. Produse vestimentare cu diferite destinații 

- Criterii de clasificare 

- Tendinţele modei în ceea ce priveşte modelele şi 

materialele utilizate la confecţionarea 

îmbrăcămintei. 

- Tipuri de conformații ale corpului omenesc. 

Caracteristici. 

- Caracteristicile principalelor tipuri de croieli ale 

îmbrăcămintei. 

 

7.1.4. 

7.1.5. 

7.1.6. 

 

7.2.4. 

7.2.5. 

7.2.6. 

7.2.7. 

7.2.8. 

7.2.11. 

7.2.12. 

7.2.13. 

7.3.2. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

2. Tipare de bază ale produselor vestimentare 

- Materiale și instrumente necesare executării 

tiparelor 

- Tehnica măsurării directe a dimensiunilor corpului 

necesare construirii tiparelor (produse de lenjerie, 

de îmbrăcăminte subțire, de îmbrăcăminte groasă) 

- Calculul dimensiunilor de bază: de lungime, de 

lățime 
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- Adaosuri folosite la proiectarea îmbrăcămintei: 

adaosul constructiv (de lejeritate, de contracție, de 

corecție), adaosul pentru prelucrări tehnologice. 

- Proiectarea tiparelor pentru reperele produselor de 

îmbrăcăminte: faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, 

cordon pentru produsele din ţesături şi tricoturi 

pentru femei şi pentru bărbaţi (produse de lenjerie, 

de îmbrăcăminte subțire, de îmbrăcăminte groasă): 

trasarea rețelei liniilor de bază, ajutătoare, de 

contur pentru proiectarea tiparelor folosind 

dimensiunile măsurate direct de pe corp. 

 

7.1.7. 

7.1.8. 

7.1.9. 

7.1.10. 

7.2.9. 

7.2.10. 

7.2.11. 

7.2.12. 

7.2.13. 

7.2.14. 

7.3.6. 

7.3.7. 

7.3.8. 

7.3.9. 

3. Operații de transformare a tiparelor de bază în 

model  

- Modificarea croielii produsului (croiala chimono, 

croiala raglan) 

- Modificarea formei mânecii (mâneca evazată, 

mâneca ajustată, mâneca bufantă, mâneca raglan, 

mâneci din 2-3 repere) 

- Modificarea formei gulerului şi a decolteului (guler 

pentru îmbrăcăminte subțire, guler pentru 

îmbrăcăminte exterioară, decolteu rotund, decolteul 

pătrat, decolteul complex, decolteul în V, decolteu 

cu tiv, decolteu cu repere croite) 

- Operaţii de adaptare a tiparelor la particularităţile 

de conformaţie (lungire, scurtare, lăţire, ajustare de 

tipare; micşorare de pense, introducere și transfer 

de pense) 

 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul economic): 

- Tipare şi şabloane pentru produse de lenjerie, de îmbrăcăminte subţire, de îmbrăcăminte 

groasă; 

- Instrumente de desen şi de măsurare; 

- Materiale şi instrumente necesare construirii tiparelor şi şabloanelor: coli de desen, cartoane, 

creioane, radiere, rigle, echere, florare, centimetrul de croitorie; 

- Tipare de model; 

- Tipare ale reperelor: faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon 

- Produse de lenjerie, produse de îmbrăcăminte subţire, produse de îmbrăcăminte groasă 

(cămaşă de noapte, cămaşă bărbătească, bluză, fustă, rochie, pantalon, sacou); 

- Repere: faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon. 

- Unelte necesare tranformării tiparelor şi obţinerii şabloanelor: cretă, foarfeci 

- Reviste de modă, computer conectat la internet; 

 

 SUGESTII METODOLOGICE 

 

Programa modulului „Construirea tiparelor” se citeşte liniar datorită asocierii dintre rezultatele 

învățării şi conţinuturile învățării și se utilizează în strânsă corelaţie cu Standardul de Pregătire 

Profesională, în care este precizat standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învățării. 
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Rezultatele învățării se dezvoltă prin ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică. 

Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel încât să 

formeze elevilor rezultatele învățării prevăzute în standard, fără a depăşi, însă, numărul de ore 

alocat prin planul de învăţământ fiecărui tip de instruire. 

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferenţiat conţinuturile învăţării, numărul de ore alocat 

fiecărei teme rămânând la latitudinea sa, în funcţie de dificultatea temei, de nivelul de cunoştinţe 

anterioare ale elevilor, de complexitatea și varietatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică, dar și de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul de elevi instruit, punând 

accentul pe metode cu caracter preponderent practic-aplicativ și creativ. 

 

Conţinuturile se parcurg în ordinea dată de tabelul de corelare a rezultatelor învățării cu 

conţinuturile învățării, iar profesorii au obligaţia de a le parcurge pe toate. 

 

Activităţile de învăţare se realizează în sala de clasă, în laboratorul/cabinetul de specialitate și în 

atelierul de specialitate din școală sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfăşurare a 

activității, formele de activitate, metodele, materialele didactice, fişele de lucru şi de documentare 

trebuie să fie corelate cu rezultatele învățării şi conţinuturile asociate lor. Modulul „Construirea 

tiparelor” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, 

noi mijloace sau resurse didactice. 

 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inteligențele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerințe educative speciale. 

Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere 

utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învățării propuse în Standardul de 

Pregătire Profesională. 

 

Pentru eficientizarea procesului de predare – învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp 

activitatea didactică prin elaborarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de observaţie, fișe de 

evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor, instrumentelor, uneltelor, maşinilor şi 

utilajelor necesare precum şi a spaţiului de lucru. Foarte utilă în dezvoltarea abilităților și 

atitudinilor descrise deopotrivă în SPP și în curriculum, este fişa de lucru specifică instruirii 

practice, în care sunt menţionate etapele de lucru, materialele, uneltele, utilajele specifice şi 

operaţiile / fazele de lucru.  

Activitățile de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii 

ale elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie.  

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 

muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda 

expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, 

jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui etc.  

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, 

activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda 

proiectului etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă 
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(utilizarea surselor de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală, 

dicționare tehnice). 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării,  pot fi derulate următoarele metode didactice și activităţi de 

învăţare: 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video; 

 Problematizarea; 

 Algoritmizarea; 

 Demonstraţia; 

 Experimentul; 

 Investigaţia ştiinţifică; 

 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru individuale/în grup/ în echipă/în pereche. 

 

Pentru achiziţionarea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Construirea 

tiparelor”, autorii propun următoarele activităţi de învăţare, care se pot utiliza în cadrul orelor de 

pregătire practică: 

- Identificarea tendinţelor modei în ceea ce priveşte modelele şi materialele utilizate la 

confecţionarea îmbrăcămintei; 

- Exerciţii de identificare a tipurilor de conformații ale corpului omenesc; 

- Descrierea caracteristicilor conformațiilor corpului omenesc; 

- Descrierea principalelor tipuri de croieli ale îmbrăcămintei; 

- Exerciţii de măsurare directă a dimensiunilor corpului; 

- Exerciții de identificare și selectare a tiparelor; 

- Construirea tiparelor pentru produse de lenjerie; 

- Construirea tiparelor pentru produse de îmbrăcăminte subțire; 

- Construirea tiparelor pentru produse de îmbrăcăminte groasă; 

- Identificarea linii de contur ale tiparelor de bază obținute folosind dimensiunile măsurate 

direct de pe corp; 

- Exerciții de modificare a croielii produsului; 

- Exerciții de modificare a formei mânecii; 

- Exerciții de modificare a formei gulerului şi a decolteului; 

- Realizarea unor operaţii de adaptare a tiparelor la particularităţile de conformaţie (lungire, 

scurtare, lăţire, ajustare de tipare; micşorare de pense, introducere de pense); 

- Exerciții de utilizare a dicționarului tehnic într-o limbă străină pentru identificarea 

termenilor de specialitate;  

- Vizite de documentare la operatori economici. 

 

Activitățile de învățare propuse au caracter orientativ, profesorii având libertatea de a le utiliza 

întocmai sau de a le modifica, multiplica și adapta fiecărei teme din programă.  

 

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare - 

învățare METODA LUCRULUI PE STAȚIUNI, pentru dezvoltarea conţinuturilor din tema: 

Operații de transformare a tiparelor de bază în model – lecţia: Modificarea formei gulerului şi 

a decolteului. 

 

Metoda urmăreşte dezvoltarea şi exersarea gândirii, a capacităţii de a lua decizii întemeiat 

argumentate, stimulează creativitatea şi interacţiunea directă în cadrul grupului.  
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Premisa de la care se pleacă atunci când se alege această metodă este posibilitatea împărţirii 

conţinutului informaţional al lecţiei în secvenţe mici, care pot fi parcurse nu neapărat într-o 

anumită ordine. Dacă există îndeplinită această condiţie, se poate trece la organizarea clasei prin 

împărţirea acesteia în grupe de câte 2 maxim 3 elevi, apoi se organizează puncte de lucru / staţiuni 

în număr egal cu grupele de elevi.  

Se organizează, de asemenea, o staţiune de rezervă. În fiecare staţiune / punct de lucru se 

repartizează fişă de lucru, care poate fi însoţită sau nu de material didactic. Fiecare grupă de elevi 

primeşte fişe de documentare, fişă pentru rezolvarea sarcinilor din fiecare staţiune şi fişă de 

evidenţă a staţiunilor / punctelor de lucru, în care elevii vor bifa staţiunile rezolvate. Echipele trec 

prin toate staţiunile, în funcţie de cum sunt eliberate, fără o regulă anume, bifând pe fişa de evidenţă 

staţiunile prin care s-a trecut. Staţiunea de rezervă nu este obligatorie, însă prin ea se va trece numai 

în cazurile în care nici o altă staţiune nu este liberă. După ce toate staţiunile au fost vizitate de către 

toate echipele de elevi, se discută soluţiile date, subliniindu-se cele corecte. 

 

Se prezintă, în continuare, modul de utilizare a acestei metode în cadrul lecției Modificarea formei 

gulerului şi a decolteului - lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, care se organizează şi desfăşoară 

astfel: 

 

 Se comunică, de către profesor, titlul noii lecţii şi se instruiesc elevii cu privire la noua 

metodă de abordare a lecţiei; 

 Se distribuie fiecărui elev câte o fişă de documentare care conţine informaţii cu privire la 

tipurile de decolteuri și de gulere pentru îmbrăcămintea subțire, etape de lucru / operații de 

obținere a diferitelor forme de gulere și decolteuri; 

 Se solicită elevilor să se organizeze în grupe de lucru de câte 2-3 elevi; 

 Se organizează staţiunile / punctele de lucru de câte 3 locuri prin rearanjarea mobilierului; 

 Se dotează fiecare staţiune cu fişa de lucru specifică punctului de lucru – fișa conține etapele 

de lucru pentru obținerea unui anumit tip de decolteu, cu tiparele reperelor care se modifică 

precum și cu materialele și instrumentele de desen necesare transformării tiparelor; 

 Se distribuie fiecărei grupe câte o fişă de evaluare a activității din fiecare punct de lucru,  

fişa de evidenţă a staţiunilor, precum și fișa pentru rezolvarea sarcinilor din fiecare punct de 

lucru;  

 Fiecare grupă trece la rezolvarea sarcinii dintr-o anumită staţiune şi, pe măsură ce termină, 

schimbă staţiunea cu altă echipă. În cazul în care, la un moment dat, nicio staţiune nu este 

liberă, echipa trece la rezolvarea sarcinii din staţiunea de rezervă; 

 Fiecare echipă trece prin fiecare staţiune şi, la final, prezintă soluţiile date la sarcinile de 

lucru. 

 

Fișele de lucru din fiecare stațiune ( punct de lucru ) conțin etapele de lucru necesare obținerii unui 

anumit tip de decolteu / guler subțire. Fișa de lucru nu părăsește punctul de lucru, ea ramane tot 

timpul pe masă. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Lecția: Modificarea formei decolteului 

 

Stațiunea nr.1 

Sarcina de lucru: Realizarea decolteului rotund finalizat cu tiv 

 

 

La produsele din tricot sau din materiale cu grosime mică și 

medie, atunci când decolteul este accentuat și are un contur 

cu grad mic de complexitate, marginea se finalizează prin 

tiv îndoit în interior fixat prin coasere 

 

 
 

Etapa I 

Conform indicațiilor din figură, modificați pe tiparul de bază următoarele linii de contur: 

 

 

 

- Răscroiala gâtului  

- Linia cusăturii umărului 

- Răscroiala mânecii 

 

 

 

 

Etapa a II-a 

Trasați cu linie groasă liniile de contur nou obținute. 

 

Forma definitivă a decolteului, obținută prin transformarea tiparului de bază, se va suplimenta în 

etapa de construcție a șabloanelor principale cu o rezervă pentru realizarea tivului. Mărimea 

rezervei este dependentă de caracteristicile materiilor prime (grosime, deșirabilitate), precum și de 

tipul cusăturii stabilit pentru fixarea tivului. 

 

Fișa pentru rezolvarea sarcinilor din fiecare punct de lucru conține aspectul final al tiparelor 

modificate din fiecare stațiune. Ea se distribuie fiecărei grupe și va fi prezentată de către aceasta la 

finalul lecției. 

Fișa de evidență a stațiunilor se distribuie fiecărei grupe și constituie și un instrument de control. 

Elevii grupei vor bifa stațiunile prin care au trecut. 

 

La finalul lecţiei, profesorul: 

 prezintă soluţiile corecte; 

 evidenţiază grupa sau grupele care au lucrat cel mai bine ( s-au încadrat cel mai bine în 

timpii de lucru şi au avut cele mai multe soluţii corecte );  

 numeşte grupa / grupele care nu s-au încadrat în timpii de lucru – dacă acest lucru există; 

 

Fiind o lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, nu este obligatoriu să se realizeze procesul de 

evaluare, dar se poate nota grupa cu cele mai multe soluţii corecte. 
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În timpul rezolvării sarcinii de către elevi, profesorul are rolul: 

 să îndrume elevii / grupele care cer detalii sau lămuriri cu privire la rezolvarea sarcinilor; 

 să coordoneze activitatea, astfel încât grupele să se încadreze în timpii de lucru; 

 să asigure implicarea şi participarea tuturor elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 să dirijeze discuţiile pentru argumentarea soluţiilor date. 

Metoda lucrului pe staţiuni este însoţită, în acest caz, de problematizare, algoritmizare, exerciţiu şi 

conversaţie euristică. Această metodă facilitează atât dobândirea abilităților tehnice, cât și a 

abilităților de lucru în echipă, de comunicare, de efectuare a calculelor. 

 

În cadrul lecției, prin strategia didactică utilizată, se dobândesc următoarele rezultate ale învățării: 

7.1.9. Modificarea formei gulerului şi a decolteului 

7.2.9. Transformarea tiparelor de bază în model, conform cerinţelor clienţilor şi particularităţilor de 

modă 

7.2.11. Utilizarea unităţilor de măsură şi a instrumentelor de desen în rezolvarea sarcinii de lucru  

7.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

7.2.13. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

7.2.14. Raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altor persoane. 

7.3.6. Asumarea iniţiativei în alegerea operaţiei de transformare a tiparelor de bază în model 

7.3.7. Selectarea independentă a operaţiilor de transformare a tiparelor de bază în model 

7.3.8. Efectuarea cu responsabilitate a operaţiilor de adaptare a tiparelor 

7.3.9. Asumarea responsabilităţilor ce îi revin în cadrul echipei de lucru. 

 

Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare următoarele materiale: 

- fişă de documentare 

- fişe de lucru 

- fişe de evaluare 

- fișă de evidență a stațiunilor 

- materialele și instrumentele de desen necesare transformării tiparelor. 

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 

atins rezultatele învățării stabilite în standardul de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 

 Metodele de evaluare pot fi diverse, în funție de specificul temei și de stilurile de învăţare 

ale elevilor (verificarea orală, verificarea scrisă, observarea sistematică, verificarea 

practică, investigația, autoevaluarea).  

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, 

abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare 

şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele metode și instrumente de evaluare continuă/formativă: 

 Fişe de observaţie a comportamentelor și a activităților elevilor; 

 Fişe de evaluare a portofoliilor; 
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 Fişe de evaluare a activităţilor practice/ de laborator; 

 Fişe de autoevaluare / interevaluare 

 Teste docimologice. 

 

Propunem următoarele metode de evaluare finală/sumativă: 

 Portofoliul, 

 Proba practică,  

 Testele sumative. 

 

Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip 

sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 

atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului, 

pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă, dar pot avea instrumente de evaluare care să 

măsoare şi competenţele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de învăţare. 

 

Se recomandă ca, în cât mai multe activităţi de evaluare, să se utilizeze autoevaluarea, prin care 

elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate 

impune/modifica programul propriu de învăţare. 

 

Instrumentul de evaluare, propus de către autori, se aplică rezultatelor învăţării dezvoltate în urma 

parcurgerii temei Operații de transformare a tiparelor de bază în model, prin metoda de 

evaluare portofoliul.  

 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include rezultate relevante obţinute prin 

diverse metode şi tehnici de învăţare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, 

observarea sistematică a comportamentului elevului, evaluarea/ autoevaluarea proiectelor, a 

sarcinilor specifice fiecărei discipline. Portofoliul demonstrează progresul în instruire conform 

rezultatelor şi efortului depus, după produsele materiale ale activităţii instructiv-educative. 

Obiectivele unui portofoliu sunt: 

- Evidenţierea preocupărilor elevului pentru disciplina respectivă; 

- Motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale şi prezentarea experienţelor dobîndite; 

- Urmărirea dinamicii procesului de instruire; 

- Întelegerea de către profesor a necesităţile elevului pentru o planificare mai eficientă a 

activităţilor; 

- Formarea de către părinţi a unei imagini clare asupra demersului didactic. 

Portofoliul va cuprinde documente de lucru sau de evaluare. 

Componenţa portofoliului: 

- sumarul/ opisul portofoliului; 

- probe scrise initiale, formative sau finale; 

- fişe de lucru individuale sau în grupuri mici; 

- produse rezultate prin aplicarea conţinutului studiat în situaţii practice, din rezolvarea unor 

probleme aplicative, lucrări grafice şi de laborator; 

- referate şi eseuri; 

- un dicţionar de termeni specifici disciplinei; 

- o fişă de autoevaluare (dovada a implicarii elevului în procesul de evaluare); 

- surse bibliografice; 

 

Pentru tema Operații de transformare a tiparelor de bază în model, în portofoliu pot exista: 

- fişe de lucru cu operaţii de adaptare a tiparelor la particularităţile de conformaţie unde care sunt 

realizate: operații de lungire, scurtare, lăţire, ajustare de tipare, micşorare de pense, introducere 

de pense; 
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- fişe de lucru cu modificări ale formei mânecii (mâneca evazată, mâneca ajustată, mâneca 

bufantă, mâneca raglan, mâneci din 2-3 repere)  

- fişe de lucru cu modificări ale formei gulerului şi a decolteului (guler pentru îmbrăcăminte 

subțire, guler pentru îmbrăcăminte exterioară, decolteu rotund, decolteul pătrat, decolteul 

complex, decolteul în V) 

- teste de evaluare; 

- referat: Tipuri de croieli; 

- fişă de autoevaluare. 

 

 

FIŞĂ PENTRU EVALUAREA PORTOFOLIILOR 

 

Criteriu 
Punctaj Observaţii 

Maxim  Acordat  

Sumarul / opisul 5   

Aranjarea fişelor pe lecții 10   

Fişe de lucru individuale/grup completate 10   

Fişe de autoevaluare completate 10   

Teste de evaluare 10   

Referate cu un conţinut ştiinţific adecvat 15   

Produse rezultate prin aplicarea conţinutului studiat în situaţii 

practice, din rezolvarea unor probleme aplicative, lucrări 

grafice; 

20  

 

Un dicţionar de termeni specifici disciplinei 10   

Punctaj din oficiu 10   

Total punctaj obţinut 100   

Nota propusă pentru evaluare 10   
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MODUL II: PREGĂTIREA ȘI CROIREA MATERIALELOR 
 

 Notă introductivă 

 

Modulul „Pregătirea și croirea materialelor”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 

pentru calificarea profesională ”Croitor îmbrăcăminte după comandă”, din domeniul de pregătire 

profesională Industrie textilă și pielărie. 

Modulul face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un număr de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 50 ore/an – laborator tehnologic 

 130 ore/an – instruire practică 

 

Modulul se parcurge în succesiune logică cu modulul III „Confecționarea produselor de 

îmbrăcăminte” și în paralel cu modulul I „Construirea tiparelor”, cu un număr de ore constant 

pe durata a 10 săptămâni din anul şcolar. 

 

Modulul „Pregătirea și croirea materialelor” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 

dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 

ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, ”Croitor 

îmbrăcăminte după comandă”, din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie 

sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

 

URÎ 8: PREGĂTIREA 

MATERIALELOR PENTRU 

CROIT ȘI CROIREA 

MATERIALELOR Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

8.1.1. 8.2.1.  

8.2.12.  
 

 

8.3.1.  

8.3.2.  

1.Materiale de bază și auxiliare necesare 

confecționării produselor vestimentare 

- Materiale de bază: tricoturi, țesături 

- Materiale auxiliare: căptuşeli, întărituri, furnituri, 

ața de cusut, garnituri.  

Enumerare. Rolul materialelor. 

8.1.2. 

8.1.7. 

8.2.2.  

8.2.3.  

8.2.4.  
8.2 11.  

8.3.3.  

 

2. Operația de călcare 

- Definiție, scopul operației. Parametri de tratament 

umidotermic. 

- Utilaje (mașină de călcat, presă de călcat) şi 

mobilier specific (masă de călcat) 

- Norme generale şi specifice pentru sănătatea şi 

securitatea muncii(NSSM), de protecţie împotriva 

incendiilor (PSI) şi de protecţie a mediului 

specifice operației de călcare. 

8.1.3. 

8.1.4. 

8.2.5.  

8.2.13.  

 

8.3.4.  

 

3. Operaţii de control al materialelor textile 

  -  Control cantitativ. Scop. Unelte și mobilier 

specifice operației.  
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 -  Control calitativ. Scop. Tipuri de defecte de pe 

suprafaţa materialelor. 

8.1.5. 

 

8.2.6.  

8.2.7.  

8.2.8.  

8.2.13.  

8.3.3. 

8.3.5.  

8.3.6.  

4. Operaţia de şablonare. 

- Definiţie, scopul operaţiei 

- Condiţii tehnice 

- Metode şi procedee de şablonare 

- Încadrări simple pe material uni / cu sens / cu 

carouri/ cu dungi 

- Mobilier și unelte specifice 

- Calculul consumului de material 

8.1.6. 

8.1.7. 

8.2.9.  
8.2.10.  

8.2 11. 

8.2.12. 

8.2.13.  

 

8.3.3. 

8.3.5. 

8.3.6. 

8.3.7.  

5. Croirea materialelor.  

-    Croirea  materiei prime - definiţie, scop  

-    Condiţii tehnice respectate la croire 

- Operaţii (secționarea, decuparea detaliilor). 

Mobilier și unelte specifice.  

- Tipuri de defecte de croire 

- Norme generale şi specifice pentru sănătatea şi 

securitatea muncii(NSSM), de protecţie împotriva 

incendiilor (PSI) şi de protecţie a mediului, 

respectate la croire. 

 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul economic): 

- Materiale de bază: ţesături şi tricoturi cu diferite lungimi şi lăţimi 

- Materiale auxiliare: căptuşeli, întărituri, furnituri, garnituri 

- Şabloane pentru reperele: faţă, spate, mânecă, guler, cordon, buzunare, clape 

- Produse de îmbrăcăminte: de lenjerie, produse de îmbrăcăminte subţire, produse de 

îmbrăcăminte groasă (cămaşă de noapte, cămaşă bărbătească, bluză, fustă, rochie, pantalon, 

sacou). 

- Utilaje şi mobilier: Masa de călcat, masa de croit, maşina de călcat,  

- Unelte specifice: ace cu gămălie, cleme, cretă, creion special, foarfece  

- Materiale de bază şi auxiliare: ţesături, tricoturi, căptuşeli, întărituri, furnituri, garnituri 

-  Mijloace didactice: computer, videoproiector, prezentări power point, filme didactice 

 

 SUGESTII METODOLOGICE 

 

Programa modulului „Pregătirea și croirea materialelor” se citeşte liniar datorită asocierii dintre 

rezultatele învățării şi conţinuturile învățării și se utilizează în strânsă corelaţie cu Standardul de 

Pregătire Profesională, în care este precizat standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale 

învățării. 

 

Rezultatele învățării se dezvoltă prin ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică. 

Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel încât să 

formeze elevilor rezultatele învățării prevăzute în standard, fără a depăşi, însă, numărul de ore 

alocat prin planul de învăţământ fiecărui tip de instruire. 

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferenţiat conţinuturile învăţării, numărul de ore alocat 

fiecărei teme rămânând la latitudinea sa, în funcţie de dificultatea temei, de nivelul de cunoştinţe 

anterioare ale elevilor, de complexitatea și varietatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică, dar și de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul de elevi instruit, punând 

accentul pe metode cu caracter preponderent practic-aplicativ și creativ. 
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Conţinuturile se parcurg în ordinea dată de tabelul de corelare a rezultatelor învățării cu 

conţinuturile învățării, iar profesorii au obligaţia de a le parcurge pe toate. 

 

Activităţile de învăţare se realizează în sala de clasă, în laboratorul/cabinetul de specialitate și în 

atelierul de specialitate din școală sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfăşurare a 

activității, formele de activitate, metodele, materialele didactice, fişele de lucru şi de documentare 

trebuie să fie corelate cu rezultatele învățării şi conţinuturile asociate lor. Modulul „Pregătirea și 

croirea materialelor” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului 

educativ, noi mijloace sau resurse didactice. 

 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inteligențele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerințe educative speciale. 

Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere 

utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învățării propuse în Standardul de 

Pregătire Profesională. 

 

Pentru eficientizarea procesului de predare – învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp 

activitatea didactică prin elaborarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de observaţie, fișe de 

evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor, instrumentelor, uneltelor, maşinilor şi 

utilajelor necesare precum şi a spaţiului de lucru. Foarte utilă în dezvoltarea abilităților și 

atitudinilor descrise deopotrivă în SPP și în curriculum, este fişa de lucru specifică instruirii 

practice, în care sunt menţionate etapele de lucru, materialele, uneltele, utilajele specifice şi 

operaţiile / fazele de lucru.  

Activitățile de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii 

ale elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie.  

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 

muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda 

expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, 

jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui etc.  

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, 

activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda 

proiectului etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă 

(utilizarea surselor de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală, 

dicționare tehnice). 

 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării,  pot fi derulate următoarele metode didactice și activităţi de 

învăţare: 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video; 

 Problematizarea; Algoritmizarea; 

 Demonstraţia; Experimentul; 

 Investigaţia ştiinţifică; 
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 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru individuale/în grup/ în echipă/în pereche. 

 

Pentru achiziţionarea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Pregătirea și croirea 

materialelor”, autorii propun următoarele activităţi de învăţare, care se pot utiliza în cadrul orelor 

de pregătire practică prin laborator tehnologic și instruire practică: 

 

Propuneri de activităţi de învăţare pentru orele de laborator tehnologic: 

- Exerciţii de identificare și alegere a materialelor de bază și auxiliare folosite la  

confecţionarea produselor de îmbrăcăminte; 

- Studii de caz privind caracteristicile diferitelor tipuri de materiale folosite la confecționarea 

îmbrăcămintei 

- Studii de caz efectuate pentru identificarea defectelor materiei prime 

- Exerciții de control cantitativ 

- Descrierea independentă a mașinii de călcat și explicarea rolului acesteia 

- Reprezentarea modului de așezare a șabloanelor pe încadrare; 

- Realizarea diferitelor variante de încadrări în funcție de tipul materialului; 

- Exerciții de calcul al consumurilor specifice de material; 

- Studii de caz privind optimizarea croirii pentru realizarea încadrărilor eficiente; 

- Prezentarea etapelor de realizare a operațiilor de croire a materialelor; 

- Exerciții de identificare a defectelor de croire; 

- Prezentarea posibilelor defecte de croire a materialelor; 

- Prezentarea modalităților de remediere a posibilelor defecte de croire a materialelor; 

- Exerciții de utilizare a dicționarului tehnic într-o limbă străină pentru identificarea 

termenilor de specialitate.  

Propuneri de activităţi de învăţare pentru orele de instruire practică: 

- Identificarea și selectarea materialelor de bază și auxiliare folosite la confecţionarea 

produselor de îmbrăcăminte; 

- Așezarea șabloanelor pe suprafața materialelor; 

- Realizarea diferitelor variante de încadrare simplă/combinată, pe desfăcut/pe dublu; 

- Calcularea consumurilor specifice de material;  

- Croirea materialelor cu respectarea cerințelor de calitate; 

- Identificarea defectelor de croire;  

- Utilizarea dicționarului tehnic într-o limbă străină pentru identificarea termenilor de 

specialitate.  

- Vizite de documentare la operatori economici. 

 

Activitățile de învățare propuse au caracter orientativ, profesorii având libertatea de a le utiliza 

întocmai sau de a le modifica, multiplica și adapta fiecărei teme din programă.  

 

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei de predare – 

învățare pe grupe și prezentarea rezultatelor activității utilizând ORGANIZATORII GRAFICI 

(OG), pentru lecția: Materiale de bază și auxiliare necesare confecționării produselor 

vestimentare, lecție de comunicare de noi cunoștințe. 

 

Lecția se organizează astfel: 

 Se împarte clasa în grupe de câte 6 elevi care au primit ca sarcină de lucru identificarea 

materialelor de bază și auxiliare pentru diferite produse vestimentare; 

 Se distribuie fiecărei grupe fișa de documentare și eșantioanele de materiale; 
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 Li se cere elevilor ca, în 10 minute, să parcurgă integral textul de pe fișa de documentare, text 

care conține informații despre materialele de bază și auxiliare și despre produsele 

vestimentare; 

 Li se cere elevilor să completeze fișa de lucru; 

 Elevii vor identifica materialele, vor selecta informațiile solicitate și le vor prezenta pe un 

poster, cu ajutorul unui organizator grafic. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

Analizaţi cu atenţie produsul prezentat şi completaţi informațiile solicitate. 

Timp de lucru: 20 minute 

 

 

 

Denumirea produsului  

Modul de sprijin pe corp  

Destinația produsului  

Materiale utilizate Materiale de bază  

Materiale auxiliare  

 

 
Fiind o lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, nu este obligatoriu să se realizeze procesul de 

evaluare, dar se poate nota grupa cu cele mai multe soluţii corecte.  

 

Caracte- 

ristici 

 

 

 

Utilizări 

 

Tipul de 

material 
 

 

MATERIALE 

DE BAZĂ ȘI  

AUXILIARE  
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În timpul rezolvării sarcinii de către elevi, profesorul are menirea: 

 să îndrume elevii / grupele care cer detalii sau lămuriri cu privire la rezolvarea sarcinilor; 

 să coordoneze activitatea, astfel încât grupele să se încadreze în timpii de lucru; 

 să asigure implicarea şi participarea tuturor elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 să dirijeze discuţiile pentru argumentarea soluţiilor date. 

 

Metoda de predare-învățare pe grupe este însoţită, în acest caz, de problematizare, studiu de caz şi 

conversaţie euristică. Această metodă facilitează atât dobândirea abilităților tehnice, cât și a 

abilităților de lucru în echipă şi de comunicare. 

 

Astfel, în cadrul lecției, prin strategia didactică utilizată, se dobândesc următoarele rezultate ale 

învățării: 

8.1.1. Materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produselor vestimentare 

8.2.1. Selectarea materialelor de bază şi auxiliare necesare confecţionării modelului ales 

8.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

8.2.13. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

8.3.1. Asumarea iniţiativei privind selectarea materialelor necesare confecţionării produselor 

vestimentare 

8.3.2. Selectarea cu responsabilitate a materialelor de bază şi auxiliare necesare confecţionării 

modelului 

Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare următoarele materiale: 

- Eșantioane de materiale de bază și materiale auxiliare; 

- Fișa de documentare; 

- Fișe de lucru. 

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 

atins rezultatele învățării stabilite în standardul de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 

 Metodele de evaluare pot fi diverse, în funție de specificul temei și de stilurile de învăţare 

ale elevilor (verificarea orală, verificarea scrisă, observarea sistematică, verificarea 

practică, investigația, autoevaluarea).  

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, 

abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare 

şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele metode și instrumente de evaluare continuă/formativă: 

 Fişe de observaţie a comportamentelor și a activităților elevilor; 

 Fişe de evaluare a portofoliilor; 

 Fişe de evaluare a activităţilor practice/ de laborator; 

 Fişe de autoevaluare / interevaluare 

 Teste docimologice. 
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Propunem următoarele metode de evaluare finală/sumativă: 

 Portofoliul, 

 Proba practică,  

 Testele sumative. 

 

Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip 

sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 

atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului, 

pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă, dar pot avea instrumente de evaluare care să 

măsoare şi competenţele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de învăţare. 

 

Se recomandă ca, în cât mai multe activităţi de evaluare, să se utilizeze autoevaluarea, prin care 

elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate 

impune/modifica programul propriu de învăţare. 

 

Instrumentul de evaluare, propus de către autori, se aplică rezultatelor învăţării dezvoltate în urma 

parcurgerii lecţiei Materiale de bază și auxiliare necesare confecționării produselor vestimentare. 

Selectarea materialelor de bază și auxiliare necesare confecționării modelului dat. 
Activitatea de evaluare se desfășoară la operatorul economic, iar metoda de evaluare este proba 

practică.  

 

Sarcina de lucru: 

Selectați materialele de bază și auxiliare necesare confecționării unui sacou pentru bărbați, 

parcurgând următorii paşi: 

1. Analizați produsul vestimentar. 

2. Cițiți fișa tehnică a produsului. 

3. Stabiliți materialele de bază și auxiliare utilizate în procesul de confecționare.  

4. Selectați materialul de bază pentru produsul dat, din cel puțin trei materiale diferite. Motivați 

alegerea. 

5. Selectați toate materialele auxiliare în funcție de materialul de bază. Motivați alegerea. 

6. Verificați calitatea selecției comparând materialele selectate cu cele stabilite prin fișa tehnică a 

produsului. 

Timp de lucru: 30 minute 

 

Se evaluează următoarele rezultate ale învățării: 

8.1.1. Materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produselor vestimentare 

8.1.7. Norme specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii respectate la efectuarea operațiilor de 

pregătire și croire a materialelor 

8.2.1. Selectarea materialelor de bază şi auxiliare necesare confecţionării modelului ales 

8.2.11. Folosirea uneltelor și utilajelor specifice operațiilor de pregătire și croire a materialelor 

respectând normele specifice de sănătate şi securitate în muncă 

8.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

8.2.13. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

8.3.1. Asumarea iniţiativei privind selectarea materialelor necesare confecţionării produselor 

vestimentare 

8.3.2. Selectarea cu responsabilitate a materialelor de bază şi auxiliare necesare confecţionării 

modelului 

 

Instrumentul de evaluare este fişa de evaluare a activității practice, care poate avea următoarea 

structură: 
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Nr.

crt  

Criterii de 

realizare  

 

Indicatori de realizare 

Punctaj 

Observ 
Maxim Acordat  

1. Primirea şi 

planificarea 

sarcinii de 

lucru 

Analiza produsului vestimentar și 

identificarea materialelor folosite la 

confecționarea acestuia 

10   

Prelucrarea informațiilor din fișa tehnică 15   

2. Realizarea 

sarcinii de 

lucru 

 

Identificarea materialelor de bază și 

auxiliare care pot fi utilizate la 

confecționarea produsului 

10   

Selectarea materialului de bază din mai 

multe variante 

10   

Selectarea tuturor materialelor auxiliare în 

funcție de materialul de bază 

15   

Respectarea cerinţelor de calitate impuse la 

selecție 

10   

Respectarea normelor de sănătate și 

securitate în muncă. 

10   

3. Prezentarea şi 

promovarea 

sarcinii 

realizate 

 

Autoevaluarea și motivarea selecției 

executate. 

10   

Vocabularul comun şi terminologia de 

specialitate sunt folosite corect în scopul 

raportării realizării sarcinii. 

10   

 Total punctaj obţinut 100   

 Nota propusă pentru evaluare 10   
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MODUL III: CONFECȚIONAREA PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE 
 

 Notă introductivă 

 

Modulul „Confecționarea produselor de îmbrăcăminte”, componentă a ofertei educaționale 

(curriculare) pentru calificarea profesională ”Croitor îmbrăcăminte după comandă”, din 

domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie. 

Modulul face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un număr de 360 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 100 ore/an – laborator tehnologic 

 260 ore/an – instruire practică 

 

Modulul se parcurge în succesiune logică cu modulul II „Pregătirea și croirea materialelor” și în 

paralel cu modulul I „Construirea tiparelor”, cu un număr de ore constant pe durata a 20 

săptămâni din anul şcolar. 

 

Modulul „Confecționarea produselor de îmbrăcăminte” este centrat pe rezultate ale învăţării şi 

vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 

ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, ”Croitor 

îmbrăcăminte după comandă”, din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie 

sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

 

URÎ 9: CONFECȚIONAREA 

PRODUSELOR DE 

ÎMBRĂCĂMINTE 
Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

9.1.1. 

9.1.9. 

9.2.12. 

9.2.13. 

9.2.14 

9.3.2. 

9.3.8. 

9.3.9. 

1. Cusături manuale, mecanice şi termochimice 

- Definire, clasificare, materiale utilizate;  

- Principii, parametrii de lucru, utilizări; 

 

9.1.2. 

9.1.9. 

9.2.1. 

9.2.2. 

9.2.5. 

9.2.7. 

9.2.10. 

9.2.11. 

9.2.12. 

9.2.13. 

9.2.14. 

9.3.1. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.7. 

9.3.8. 

 

2. Utilaje specifice cusăturilor mecanice 

- Clasificarea utilajelor utilizate la prelucrarea 

detaliilor 

- Maşina simplă de cusut. Părţi componente. 

Funcţionare. Organe de lucru. Rol. Mişcări. 

Operaţii de deservire a maşinii simple de cusut. 

Defecte de coasere la maşina simplă de cusut. 

Cauze. Remedieri. 

- Maşina Triploc. Părţi componente. Funcţionare. 

Organe de lucru. Rol. Mişcări. Operaţii de 

deservire a maşinii triploc. Defecte de coasere la 

maşina Triploc. Cauze. Remedieri. 

Părţi componente, organe de coasere (rol, mişcare, 

parametrii cusăturii) funcţionare, deservire, 
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întreținere, reglarea parametrilor, la: 

- Maşina de cusut lanţ: 

- Maşina de cusut Überdec: 

- Maşina de încheiat ochi cu ochi. 

- Maşini automate pentru cusături lungi 

- Maşini de cusut ascuns. 

- Maşini semiautomate pentru coaserea butonierelor 

şi a nasturilor 

Dicționar tehnic într-o limbă străină pentru 

identificarea termenilor de specialitate. 

 

Norme de sănătatea și securitatea muncii, de protecție 

și stingere a incendiilor și de protecție a mediului în 

tinpul activității de executare a cusăturilor specifice. 

 

9.1.3. 

9.1.9. 

9.2.4. 

9.2.5. 

9.2.10. 

9.2.11. 

9.2.12. 

9.2.13. 

9.2.14. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.6. 

9.3.7. 

9.3.8. 

 

3. Utilaje pentru îmbinări prin termolipire 

- Principiul termolipirii, parametri, utilaje; 

- Maşina de termolipit - descriere, reglare parametri, 

alimentare funcţionare, deservire, întreţinere; 

Norme de sănătatea și securitatea muncii specifice 

operaţiilor de termolipire. 

9.1.4. 

9.1.5. 

9.1.6. 

9.1.7. 

9.2.3. 

9.2.4. 

9.2.5. 

9.2.6. 

9.2.7. 

9.2.8. 

9.2.11. 

9.2.12. 

9.2.13. 

 

9.3.4. 

9.3.5. 

9.3.6. 

9.3.7. 

9.3.8. 

4. Operații de confecționare a produselor 

vestimentare 

- Operaţii de prelucrare a reperelor. Operații de 

prelucrare a feței, spatelui, mînecii, gulerului. 

Operații de prelucrare a manșetelor, cordoanelor, 

clapelor, buzunarelor. Mașini și utilaje specifice. 

- Operaţii de pregătire pentru probe şi de corectare 

după probe a produselor vestimentare. 

- Operaţii de asamblare a produselor vestimentare. 

Cusături specifice, 

- Operaţii de finisare finală produselor de 

vestimentare 

9.1.8. 9.2.9. 

9.2.10. 

9.2.14.  

9.3.7. 

9.3.8.  

5.  Caracteristici de calitate a produselor 

confecţionate 

- asortarea materialelor de bază cu cele auxiliare; 

- dimensiunile produsului; 

- simetria reperelor; 

- uniformitatea și aspectul cusăturilor; 

- poziționarea nasturilor și a butonierelor; 

- călcarea și modelarea reperelor 

 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul economic): 

- Utilaje pentru cusături mecanice: maşina de cusut simplă, maşina Triploc, maşina de cusut  

lanţ, maşina Überdec, mașina Flatloock, maşina de cusut ascuns, maşini semiautomate 

pentru coaserea butonierelor şi a nasturilor 

- Utilaje pentru îmbinări prin termolipire: maşini de călcat; 

- Materiale textile: de bază şi auxiliare 
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- Trusă de croitorie: ace de cusut, degetar, foarfece 

- Repere ale produselor vestimentare: faţă, spate, mânecă, guler, cordon, buzunare, clape 

- Produse de îmbrăcăminte: de lenjerie, de îmbrăcăminte subţire, de îmbrăcăminte groasă 

(cămaşă de noapte, cămaşă bărbătească, bluză, fustă, rochie, pantalon, sacou ) 

- Fişa tehnică a produsului ce urmează a fi realizat. 

- Materiale didactice: planşe, fişe de documentare, fişe de lucru, computer, videoproiector, 

prezentări Power Point, filme didactice din secțiile de producție, literatură de specialitate 

 

 SUGESTII METODOLOGICE 

 

Programa modulului „Confecționarea produselor de îmbrăcăminte” se citeşte liniar datorită 

asocierii dintre rezultatele învățării şi conţinuturile învățării și se utilizează în strânsă corelaţie cu 

Standardul de Pregătire Profesională, în care este precizat standardul de evaluare asociat unităţii de 

rezultate ale învățării. 

 

Rezultatele învățării se dezvoltă prin ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică. 

Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel încât să 

formeze elevilor rezultatele învățării prevăzute în standard, fără a depăşi, însă, numărul de ore 

alocat prin planul de învăţământ fiecărui tip de instruire. 

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferenţiat conţinuturile învăţării, numărul de ore alocat 

fiecărei teme rămânând la latitudinea sa, în funcţie de dificultatea temei, de nivelul de cunoştinţe 

anterioare ale elevilor, de complexitatea și varietatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică, dar și de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul de elevi instruit, punând 

accentul pe metode cu caracter preponderent practic-aplicativ și creativ. 

 

Conţinuturile se parcurg în ordinea dată de tabelul de corelare a rezultatelor învățării cu 

conţinuturile învățării, iar profesorii au obligaţia de a le parcurge pe toate. 

 

Activităţile de învăţare se realizează în sala de clasă, în laboratorul/cabinetul de specialitate și în 

atelierul de specialitate din școală sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfăşurare a 

activității, formele de activitate, metodele, materialele didactice, fişele de lucru şi de documentare 

trebuie să fie corelate cu rezultatele învățării şi conţinuturile asociate lor. Modulul „Confecționarea 

produselor de îmbrăcăminte” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al 

procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. 

 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inteligențele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerințe educative speciale. 

Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere 

utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învățării propuse în Standardul de 

Pregătire Profesională. 

 

Pentru eficientizarea procesului de predare – învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp 

activitatea didactică prin elaborarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de observaţie, fișe de 

evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor, instrumentelor, uneltelor, maşinilor şi 

utilajelor necesare precum şi a spaţiului de lucru. Foarte utilă în dezvoltarea abilităților și 

atitudinilor descrise deopotrivă în SPP și în curriculum, este fişa de lucru specifică instruirii 

practice, în care sunt menţionate etapele de lucru, materialele, uneltele, utilajele specifice şi 

operaţiile / fazele de lucru.  
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Activitățile de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii 

ale elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie.  

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 

muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 

genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda 

expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, 

jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui etc.  

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, 

activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda 

proiectului etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă 

(utilizarea surselor de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală, 

dicționare tehnice). 

 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării,  pot fi derulate următoarele metode didactice și activităţi de 

învăţare: 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video; 

 Problematizarea; 

 Algoritmizarea; 

 Demonstraţia; 

 Experimentul; 

 Investigaţia ştiinţifică; 

 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru individuale/în grup/ în echipă/în pereche. 

 

Pentru achiziţionarea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Confecționarea 

produselor de îmbrăcăminte”, autorii propun următoarele activităţi de învăţare, care se pot utiliza 

în cadrul orelor de pregătire practică prin laborator tehnologic și instruire practică: 

 

Propuneri de activităţi de învăţare pentru orele de laborator tehnologic: 

- Clasificarea cusăturilor manuale, mecanice și termochimice; 

- Prezentarea caracteristicilor, scopului și utilizărilor cusăturilor/ îmbinărilor prin termolipire; 

- Reprezentarea grafică a îmbinărilor prin: coasere, termolipire;  

- Clasificarea utilajelor utilizate la prelucrarea și la asamblarea detaliilor; 

- Stabilirea rolului și miscărilor organelor de lucru ale mașinilor de cusut; 

- Reprezentarea schemelor tehnologice ale maşinilor de cusut; 

- Indicarea reglajelor şi a modului de deservire a maşinilor de cusut; 

- Descrierea modului de funcționare a mașinilor de cusut; 

- Reprezentarea schematică a  principalelor mecanisme ale maşinilor de cusut; 

- Identificarea elementelor componente ale mecanismelor reprezentate; 

- Alegerea operaţiilor de coasere conform mostrelor/fișei tehnice a produsului; 
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- Prezentarea posibilelor defecte de coasere;  

- Prezentarea cauzelor și a modalităților de remediere a posibilelor defecte de coasere; 

- Indicarea reglajelor şi a modului de deservire a maşinii de termolipit; 

- Descrierea modului de funcționare și întreținere a mașinii de termolipit; 

- Descrierea operațiilor de pregătire și prelucrare a detaliilor; 

- Descrierea operațiilor de asamblare a detaliilor 

- Stabilirea metodelor de asamblare a produselor în funcție de materia primă; 

- Stabilirea operațiilor de asamblare a produselor; 

- Descrierea operațiilor de finisare finală; 

- Stabilirea condițiilor de calitate a produselor confecționate; 

- Exerciții de utilizare a dicționarului tehnic într-o limbă străină pentru identificarea 

termenilor de specialitate.  

 

Propuneri de activităţi de învăţare pentru orele de instruire practică: 

- Selectarea utilajelor necesare la realizarea operațiilor de pregătire și prelucrare a detaliilor 

produselor de îmbrăcăminte; 

- Realizarea operațiilor de întreținere a utilajelor folosite la realizarea operațiilor de pregătire, 

prelucrare și asamblare a detaliilor/ produselor de îmbrăcăminte; 

-  Identificarea defectelor la operațiile de pregătire, prelucrare și asamblare a detaliilor/ 

produselor de îmbrăcăminte; 

- Remedierea defectelor la operațiile de pregătire, prelucrare și asamblare a detaliilor/ 

produselor de îmbrăcăminte; 

- Efectuarea cusăturilor folosite la prelucrarea și asamblarea detaliilor/produselor; 

- Deservirea mașinilor de cusut utilizate la operațiile de prelucrare și asamblare a 

detaliilor/produselor;  

- Identificarea și remedierea defectelor de coasere la operațiile de prelucrare și asamblare a 

detaliilor/produselor;  

- Deservirea maşinii de termolipit; 

- Efectuarea operaţiilor de finisare finală pentru produse de îmbrăcăminte; 

- Verificarea condițiilor de calitate a produselor confecționate; 

- Utilizarea dicționarului tehnic într-o limbă străină pentru identificarea termenilor de 

specialitate.  

- Vizite de documentare la operatori economici. 

 

Activitățile de învățare propuse au caracter orientativ, profesorii având libertatea de a le utiliza 

întocmai sau de a le modifica, multiplica și adapta fiecărei teme din programă.  

 

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu un de aplicare a metodei de predare – 

învățare CIORCHINELE, pentru lecția: Mașina simplă de cusut, lecție de comunicare de noi 

cunoștințe.  Propunem să se lucreze pe grupe formate de profesor;  

 

Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de a 

realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea câtorva paşi: 

 se scrie o noţiune sau o propoziţie - nucleu în mijlocul tablei sau al paginii, în cazul nostru 

Maşina simplă de cusut (se poate folosi și o imagine sau chiar maşina) aşa cum se vede în 

fişa de mai jos. Se poate folosi calculatorul pentru completarea fişei finale, iar fişa completă 

să fie transmisă tuturor elevilor prin email. 

 fiecare grupă notează pe o fişă toate cuvintele sau sintagmele care le vin în minte în legătură 

cu nucleul scris anterior şi care se pot referi la construcție, descriere, funcţionare, deservire, 

întreţinere, norme de SSM şi PSI specifice pentru maşină. 
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 se leagă ideile sau propoziţiile găsite ulterior de nucleul scris la început cu ajutorul unor linii 

care exprimă grafic conexiunile dintre idei (conexiuni despre care credem sau ştim cu 

siguranţă că există). 

 se scriu toate ideile avute în legătură cu tema/problema propusă până la expirarea timpului 

alocat acestui exerciţiu sau până sunt epuizate toate ideile care se corelează cu tema propusă. 

 după completarea fişelor se poate realiza împreună cu elevii o fişă finală tip ciorchine, 

clasificând ideile pe categorii, de exemplu: construcție, descriere, funcţionare, deservire, 

întreţinere, norme de SSM şi PSI specifice. În felul acesta, profesorul poate face și o 

apreciere asupra conţinuturilor asupra cărora trebuie să insiste în procesul de predare 

ulterior. 

Există câteva reguli care trebuie respectate în utilizarea metodei ciorchinelui: 

- scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema pusă în discuţie; 

- nu evaluaţi ideile propuse ci, doar, notaţi-le; 

- nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte; 

- găsiţi conexiuni cât mai multe şi mai variate între noţiunile scrise; 

- nu limitaţi nici numărul ideilor, nici pe cel al conexiunilor. 

 

FIŞA GRUPEI DE ELEVI poate u 

tiliza mai ales în                         etapa de  
 

 
 

Mașina simplă de 
cusut  

Organe de 
lucru 

Întreţinere 

Norme 
SSM şi PSI 

 

 
 

Funcţionare Deservire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

Constructie și 
descriere 
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Astfel, în cadrul lecției, prin strategia didactică utilizată, se dobândesc următoarele rezultate ale 

învățării: 

9.1.1. Cusături manuale, mecanice şi termochimice. Calsificare, caracteristici, utilizări 

9.1.2. Mașini specifice cusăturilor mecanice. Organe de lucru. Funcționare. Reglarea parametrilor 

de coasere. Deservire 

9.1.8. Caracteristici de calitate a produselor confecţionate 

9.1.9. Norme specifice pentru sănătatea și securitatea muncii aplicate la operațiile de confecționare 

a produselor 

9.2.2.Utilizarea dicţionarului tehnic intr-o limbă străină pentru identificarea termenilor specifici 

9.2.4. Prelucrarea informaţiilor dobândite din documentaţia tehnică. 

9.2.12.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

9.2.13.Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

9.2.14.Raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altor persoane  

9.3.1. Selectarea independentă a mașinilor și utilajelor specifice operațiilor de confecționare a 

produsului 

 

Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare următoarele materiale: 

- Imaginea mașinii simple de cusut sau mașina simplă de cusut; 

- Fișe de lucru. 

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 

atins rezultatele învățării stabilite în standardul de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 

 Metodele de evaluare pot fi diverse, în funție de specificul temei și de stilurile de învăţare 

ale elevilor (verificarea orală, verificarea scrisă, observarea sistematică, verificarea 

practică, investigația, autoevaluarea).  

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, 

abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare 

şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele metode și instrumente de evaluare continuă/formativă: 

 Fişe de observaţie a comportamentelor și a activităților elevilor; 

 Fişe de evaluare a portofoliilor; 

 Fişe de evaluare a activităţilor practice/ de laborator; 

 Fişe de autoevaluare / interevaluare 

 Teste docimologice. 

 

Propunem următoarele metode de evaluare finală/sumativă: 

 Portofoliul, 

 Proba practică,  

 Testele sumative. 
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Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip 

sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 

atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

 

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului, 

pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă, dar pot avea instrumente de evaluare care să 

măsoare şi competenţele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de învăţare. 

Se recomandă ca, în cât mai multe activităţi de evaluare, să se utilizeze autoevaluarea, prin care 

elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate 

impune/modifica programul propriu de învăţare. 

 

Instrumentul de evaluare, propus de către autori, se aplică rezultatelor învăţării dezvoltate în urma 

parcurgerii lecţiei Mașina simplă de cusut. Operaţii de deservire a maşinii simple de cusut. 

Activitatea de evaluare se desfășoară în atelierul școală sau la operatorul economic, iar metoda de 

evaluare este proba practică.  

 

Sarcina de lucru: 

Utilizând mașina simplă de cusut, efectuați 10 cusături de îndoit-tivit și 10 cusături franceze cu 

lungimi de 100 cm fiecare, urmărind etapele: 

1. Controlați starea de funcționare a mașinii simple de cusut. 

2. Efectuați înfilarea mașinii. 

3. Pregătiți  materialele în vederea realizării operațiilor de coasere. 

4. Realizați cusătura de probă și reglați mașina de cusut. 

5. Executați operațiile de coasere indicate. 

6. Verificați calitatea operațiilor de coasere executate. 

7. Respectați normele de sănătate și securitate în muncă. 

Timp de lucru: 50 minute 

 

Se evaluează următoarele rezultate ale învățării: 

9.1.1. Cusături manuale, mecanice şi termochimice. Calsificare, caracteristici, utilizări 

9.1.2. Mașini specifice cusăturilor mecanice. Organe de lucru. Funcționare. Reglarea parametrilor 

de coasere. Deservire 

9.1.8. Caracteristici de calitate a produselor confecţionate 

9.1.9. Norme specifice pentru sănătatea și securitatea muncii aplicate la operațiile de confecționare 

a produselor 

9.2.3.Efectuarea operațiilor de prelucrare a reperelor produsului, utilizând mașinile și utilajele 

specifice  

9.2.4. Prelucrarea informaţiilor dobândite din documentaţia tehnică. 

9.2.9. Verificarea calității produselor 

9.2.11. Executarea operațiilor de confecționare a produselor respectând normele specifice de 

sănătate și securitate în muncă 

9.2.12.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

9.2.13.Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

9.2.14.Raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altor persoane  

9.3.1. Selectarea independentă a mașinilor și utilajelor specifice operațiilor de confecționare a 

produsului 

9.3.2. Executarea cu responsabilitate a reglării parametrilor de coasere și termolipire 

9.3.4.Executarea independentă a operaţiilor de prelucrare a reperelor produsului 

9.3.7. Asumarea calității/noncalității operațiilor realizate.. 

 

Instrumentul de evaluare este fişa de evaluare a activității practice, care poate avea următoarea 

structură: 
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Nr.

crt  

Criterii de 

realizare  

 

Indicatori de realizare 

Punctaj 

Observ 
Maxim Acordat  

1. Primirea şi 

planificarea 

sarcinii de 

lucru 

 

Controlarea stării de funcționare a 

mașinii simple de cusut 

5   

Înfilarea mașinii 10   

Pregătirea materialelor în vederea 

coaserii 

5   

2. Realizarea 

sarcinii de 

lucru 

 

Realizarea cusăturii de probă 10   

Reglarea mașinii simple de cusut în 

funcție de tipul materialului și a aței de 

cusut folosite 

10   

Efectuarea cusăturilor de îndoit-tivit 15   

Efectuarea cusăturilor franceze 15   

Controlul calității cusăturilor realizate 5   

Respectarea NSSM. 5   

3. Prezentarea şi 

promovarea 

sarcinii 

realizate 

 

Autoevaluarea operațiilor de coasere 

executate. 

10   

Vocabularul comun şi terminologia de 

specialitate sunt folosite corect în scopul 

raportării realizării sarcinii. 

10   

 Total punctaj obţinut 100   

 Nota propusă pentru evaluare 10   
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