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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

30 iulie 2013 
 

Probă scris ă 
Confec ții textile – Tricotaje – Finisaj textil(profesori) 

VARIANTA 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  
Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a XIII-a, calificarea Tehnician în 
industria textilă, modulul Structura şi proiectarea tricoturilor. 
 

Unitatea de 
competen ţă 

Competen ţe individuale  Con ţinuturi tematice  

 
17.19. Structura şi 
proiectarea 
tricoturilor  

 
17.19.3. Stabileşte parametrii de 
structură ai tricoturilor 

Parametrii de structură ai tricoturilor 
• Diametrul firului, pasul ochiului, înălţimea 
ochiului, desimea pe orizontală şi  pe 
verticală, coeficientul desimilor, lungimea 
firului din ochi, masa tricotului, intrarea în 
urzeală. Definiţii. 
• Metode de determinare (prin calcul 
matematic, practică) a parametrilor de 
structură pentru mostre de tricoturi din 
bătătură şi din urzeală cu legături de bază. 
• Criterii de alegere a parametrilor de 
structură ai tricoturilor în funcţie de 
proprietăţile fizice, fizico-mecanice, igienico-
funcţionale ale acestora. 

 (Curriculum pentru clasa a XIII-a, calificarea Tehnician în industria textilă,  
                                                                                               Anexa 9 la  OMECI nr. 4857/2009)                                                                 

 
Prezentaţi  două activități de învățare prin care să formați/dezvoltați elevilor competenţa din  secvența 
dată, având în vedere: 

a. descrierea modului de organizare a celor două activități de învățare pentru care ați optat; 
b. menționarea unei metode didactice, pentru fiecare activitate de învățare; 
c. justificarea alegerii fiecăreia dintre metodele didactice menționate; 
d. exemplificarea utilizării metodelor didactice alese pentru formarea/dezvoltarea competenţei din 

secvența dată, cu respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de specialitate; 
e. precizarea modalităţilor de integrare a două mijloace de învățământ în procesul de predare-

învățare-evaluare corespunzător secvenţei date; 
f. evidenţierea importanţei utilizării Tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor 

medii active de instruire; 
g. argumentarea unui punct de vedere referitor la importanţa sugestiilor metodologice prevăzute 

in curriculumul şcolar. 
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SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  

     Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician în 
industria textilă, modulul Asigurarea calităţii. 
 

Unitatea de 
competen ţă 

Competen ţe individuale  Con ţinuturi tematic e 

17.10. 
Asigurarea  
calităţii 

 

17.10.1. 
Descrie conceptele de asigurare 
a calităţii, controlul calităţii şi   
sisteme de calitate 

 

• Asigurarea calităţii: 
- calitate internă 
- calitate externă 
- calitate totală 
• Controlul calităţii: 
- evaluarea calităţii,  
- supravegherea calităţii,  
- inspecţia calităţii 
- verificarea calităţii 
• Sisteme de calitate (terminologie, 

standarde româneşti, europene şi 
internaţionale) 

• Tehnici de implicare a elementelor 
sistemului calităţii: 

-  documentaţia sistemului calităţii 
                       (Curriculum pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician în industria textilă,  
                                                                                                         Anexa 9  la OMECI nr. 4857/2009) 
 
 
      1. Elaboraţi cinci itemi (trei itemi obiectivi de tip diferit, un item semiobiectiv şi un item subiectiv), 
ca parte componentă a unui test prin care să evaluaţi competenţa din secvenţa dată.  
Notă: se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat şi 
corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.                                    30 de puncte  

2. Menţionaţi câte un avantaj al utilizării fiecăruia dintre tipurile de itemi proiectaţi la punctul 1.  
                                                                                                              10 puncte 

3. Prezentaţi utilizarea unei metode complementare/alternative de evaluare a competenţei 
indicate, descriind specificul metodei alese.                                          5 puncte  

 
 


