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I. Preliminarii 

Practica de inițiereîn specialitate este un stagiu practic obligatoriu care oferă noţiuni de bază 

necesare însuşirii limbajului profesional al viitorului grafician, cu care operează toate 

disciplinele specifice specialităţii - Grafică. 

Tendinţa fundamentală a stagiului de practică este studiul aprofundat al desenului și picturii. Un 

rol hotărâtor revenind cunoştinţelor în domeniul perspectivei liniare şi aeriene, modelării și 

modulării cromatice, tehnicii, mijloacelor plastice şi materialelor specifice desenului și picturii. 

Pe parcursul practicii elevii întăresc cunoştinţele și deprinderile obţinute pe parcursul anului I la 

disciplinele: Desen, Pictură,Compoziție, și dezvoltă perceperea formelor din natura, studiază 

formele plastice în întregime și în detalii, studiază natura înconjurătoare, legile perspectivei 

liniare și aeriene a peisajului. 

Înainte de a începe stagiul de practică, elevii trebuie să dețină cunoștințe și abilități 

achiziționate la unitățile de curs: Desen, Pictură, Compoziție I-II, Tehnici de grafică I-II. Stagiul 

de practică practica de iniţiere în specialitate are alocat 180 de ore practice de contact direct. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Pe parcursul stagiului de practică practica de iniţiere în specialitate sunt abordate, sub aspect 

practic, atât principiile de realizare pentru fiecare sarcină de lucru în parte, cât şi tehnicile 

grafice de aplicare. De asemenea, în procesul de formare a competenţelor specifice şi de 

însuşire a conţinuturilor vizate din curriculum, elevii îşi dezvoltă, pe de o parte, capacităţile de 

exprimare plastică, iar pe de altă parte, îşi cultivă simţul răspunderii faţă de produsul realizat. 

Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline de 

specialitate în baza principiului de sporire treptată a gradului de complexitate a sarcinilor de 

lucru propuse. 

Conţinuturile vizează studierea principiilor de elaborare a lucrărilor grafice în diverse tehnici  cu 

ajutorul vopselelor de acuarelă, guașă, creionului, tuș/peniță, modalităţile de utilizare a 

acestora şi condiţiile tehnice de aplicare. De asemenea, elevii vor studia factura liniară prin 

redarea grafică a diverselor forme plastice: naturi statice la soare și umbra, peisaje în diverse 

stări, a edificii și detalii arhitecturale, anturajul exterior și interior, schițe, crochiuri de animale și 

păsări în vederea aplicării acestora în compoziție. 

Practica de inițiereîn specialitate este organizată pe un sistem complex de instruire concretizat 

prin exersări grafice. Are ca obiectiv formarea competenţelor de creare a unui limbaj grafic de 

studiu, de creaţie, de comunicare elev-profesor și mai târziu specialist - beneficiar. 

Practica de inițiere în specialitate își propune: 

- formarea vocabularului vizual grafic fundamental; 

- informarea despre materiale, instrumente, tehnici de artă plastică utilizate pentru 

redarea structurilor și fenomenelor naturii în imagini vizual-plastice. 
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- exersarea și realizarea lucrărilor în diverse tehnici de grafică; 

- aprecierea tehnicilor grafice în lucrările efectuate. 

Abilităţile dezvoltate la elevi pe parcursul stagiului practic de iniţiere devin un instrument 

curent de lucru, iar după absolvirea specialităţii un criteriu de bază în munca profesională și de 

creaţie. Ele facilitează viitorul specialist în domeniul artistic să elaboreze schiţe și relevee, să 

vizualizeze grafic natura înconjurătoare într-un anumit aspect artistic. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS 1. Reprezentarea cromatică a naturii statice (la soare), tehnica picturii în acuarelă. 

CS 2. Elaborarea cromatică a naturii statice (la umbră), tehnica picturii în acuarelă. 

CS 3. Reprezentarea grafică a plantelor, arborilor și al peisajului urban/rural. 

CS 4. Elaborarea afişului tematic aplicând mixarea tehnicilor grafice şi celor digitale. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Denumirea 

stagiului de 

practică 

Semestrul Numărul de 

săptămâni 

Numărul 

de ore 

Perioada 

 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul de 

credite 

Practica de 

inițiere în 

specialitate 

II 6 180 mai-iunie Vizionare 6 

 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/ Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 
realizare 

AS1. Reprezentarea cromatică a 
naturii statice (la soare), tehnica 
picturii în acuarelă: 

1.1 Raportarea elementelor 
plastice în contextul rezolvării 
compoziționale; 

1.2 Aplicarea culorilor calde și 
reci în redarea contrastului, 
luminii și a umbrei; 

1.3 Generalizarea studiului 
cromatic, determinarea 
dominantei cromatice și  
armoniei cromatice. 

 

Produsul 1.1  
Realizarea cromatică a naturii 
statice amplasată la soare. 
Tehnica picturii în acuarelă. 
Format: 500x400 mm. 

 

Prezentarea 
picturii. 

30 ore 
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AS2. Elaborarea cromatică a 
naturii statice (la umbră), 
tehnica picturii în acuarelă: 

2.1 Compunerea formelor 
plastice ale naturii statice, în 
scopul rezolvării cromatice; 

2.2 Ajustarea culorilor calde și 
reci în redarea contrastului, 
luminii și a umbrei;  

2.3 Generalizarea studiului 
cromatic, determinarea 
dominantei cromatice și  
armoniei cromatice. 

Produsul 2.1  
Realizarea cromatică a naturii 
statice amplasată la umbră. 
Tehnica picturii în acuarelă. 
Format: 500x400 mm. 

Prezentarea 
picturii. 

30 ore 

AS3. Reprezentarea grafică a 
plantelor, arborilor și al 
peisajului urban/rural. 

3.1 Reprezentarea grafică a 
plantelor şi arborilor; 

3.2 Realizarea desenelor de 
scurtă durată/studiilor repre-
zentând peisajul rural/urban. 

3.3 Elaborarea schiţelor grafice 
reprezentând fragmente  
arhitecturale. 

 

Produsul 3.1  
Realizarea schiţelor grafice 
reprezentând: plante, arbori. 
Format: A4. Materiale: creion, 
acuarelă, guașă, tuș, peniță, 
sanguină. 20 lucrări. 

Produsul 3.2 
Elaborarea desenelor de scurtă 
durată/studiilor reprezentând 
peisajul rural/urban. Format: A4. 
Materiale: creion, acuarelă, 
guașă, tuș, peniță, sanguină. 10 
lucrări. 

Produsul 3.1  
Realizarea schiţelor grafice, dese-
nelor de scurtă durată reprezen-
tând: fragmente arhitecturale. 
Format: A4. Materiale: creion, 
acuarelă, guașă, tuș, peniță, 
sanguină. 10 lucrări. 

 

Prezentarea 
lucrărilor 
grafice. 

60 ore 

AS4. Elaborarea afişului tematic 
aplicând mixarea tehnicilor 
grafice şi celor digitale: 

4.1.Identificarea subiectului 
pentru elaborarea afişului; 

4.2. Elaborarea schiţelor grafice 
la subiectul ales; 

4.3. Aplicarea metodelor de 
îmbinare a tehnicilor grafice şi 
aplicaţiilor în format digital. 

 

Produsul 4.1 
Realizarea unui afiş tematic, 
aplicând îmbinarea tehnicilor 
grafice şi aplicaţiilor în format 
digital. Format: A3. 

 

 

Prezentarea 
afişului. 

60 ore 
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VI. Sugestii metodologice 

Practica de inițiere în specialitate prevede activitatea profesorului în cadrul unei grupe formată 

din  elevi, utilizând diferite strategii didactice şi mijloace de predare-învăţare moderne, 

consolidând cunoştinţele prin realizarea unui şir de schiţe, exersări practice, lucrări plastice și 

grafice aplicative. Strategii didactice utilizate de cadrele didactice cu eficienţă maximă în 

procesul de învăţare, ce stimulează gândirea logică, cauzală, analitică ca şi imaginaţia şi 

creativitatea elevilor. 

Strategia didactică ocupă un loc central activităţii didactice, deoarece proiectarea și organizarea 

stagiului practic se realizează în funcţie de decizia strategică a profesorului. Pentru 

transpunerea obiectivelor stagiului practic de iniţiere se propune un set de metode informative 

și activ participative, utile în practica de realizare a diverselor proiecte a elevilor.  

Metodele de învăţare utilizare în cadrul stagiului de practică pot fi:  învăţare prin exersarea 

practică; metoda învăţării în echipă, pe grupe mici; observarea din natură şi reprezentarea 

plastică, exersarea individuală, analizarea individuală şi în grup a exemplelor din fondul metodic 

şi sursele bibliografice, demonstraţia, lucru practic aplicând materiale grafice. 

Metodele menţionate vor favoriza dobândirea competenţelor individuale, vor asigura formarea 

unui grad mai mare de independenţă și oportunităţi de a lua anumite decizii în ceea ce privește 

propriul proces de învăţare și aplicare în practică a celor învăţate. 

Cadrul didactic va alege și va aplica formele și metodele adecvate specialităţii, experienţei de 

lucru, capacităţilor individuale ale elevilor și care asigură cel mai înalt randament la formarea 

competenţelor profesionale specifice. 

La începutul fiecărei zile de practică profesorul are sarcina de a explica în detaliu sarcinile 

individuale pentru întreaga echipă, în dependenţă de tematică, astfel încât la sfârșitul zilei elevii 

să fie evaluaţi. 

 

 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului didactic, având rolul de 

diagnosticare, reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Evaluarea 

competenţelor și a experienţei practice necesită o planificare atentă pentru a avea eficienţă 

scontată. Profesorul va evalua atât calitatea produsului final al activităţii practice cât și 

activitatea în sine, va măsura nivelul de formare a competenţei profesionale specifice cu 

ajutorul indicatorilor de competenţă. 

 

Indicatori și produse pentru măsurarea nivelului de formare a competenţelor profesionale 

specifice. 
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Indicatori de competenţă Procese și produse pentru măsurarea 

nivelului de formare a competenţei 

Natură statică la „plein-air”, soare.  

 - Organizează compozițional pe suport formele plastice ale 
naturii statice la plein-air, soare. 

 - Reprezintă specificul caracteristic naturii statice la soare 
și cromatica pentru obţinerea tonalităţilor de la deschis la 
închis ale naturile statice. 

 - Realizează calitativ și creativ  natura statică elaborată.  
- Aplică legităţile pespectivei liniare şi aeriene. 

 - Exersări grafice realizate din natură. 

 - Schițe. 

 - Picturi de scurtă durată. 

 - Studii cromatice 

 - Pictură pe suport de hârtie a naturii  
statice la soare, în tehnica acuarelă. 

Natură statică la „plein-air”, umbră. 

- Reprezintă compozițional pe suport formele plastice ale 
naturii statice la plein-air, umbră. 

- Modelează specificul caracteristic naturii statice la umbră 
și cromatica pentru obţinerea tonalităţilor de la deschis la 
închis ale naturile statice. 

- Realizează calitativ și creativ  natura statică elaborată.  
- Aplică legităţile pespectivei liniare şi aeriene. 

 - Exersări grafice realizate din natură. 

 - Schițe. 

 - Picturi de scurtă durată. 

 - Studii cromatice 

 - Pictură pe suport de hârtie a naturii  
statice la soare, în tehnica acuarelă. 

Reprezentarea grafică a plantelor, arborilor și al peisajului urban sau rural. 

- Organizează formele plastice  ale plantelor, arborilor și al 
peisajului urban/rural compoziţional și echilibrat în format. 

- Reprezintă facturi liniare și tonale pentru obţinerea 
tonalităţilor de la deschis la închis ale formelor plastice 
redate din natură. 

- Elaborează desene grafice, liniare și tonale ale 
structurilor analizate din natură. 

- Realizează calitativ și creativ lucrările practice elaborate. 

- Exersări grafice realizate din natură.  

- Lucrări grafice aplicative. 

- Crochiuri. 

- Studii de scurtă durată. 

- Studii cromatice/acromatice. 

- Lucrări grafice/cromatice  ale lementelor  
din natură: plante, arbori, peisaje. 

Crearea unui afiş tematic. 

- Plasează echilibrat și armonios formele plastice  în 
compoziție. 

- Obține tonalități pentru redarea volumului în compoziție. 

- Creează compoziţii plastice în grafica digitală conform 
temei abordate. 

- Utilizează corect mijloacele materiale, plastice de 
expresie și artisticeîn rezolvarea compoziţiei. 

- Realizează calitativ și creativ compoziția elaborată. 

- Probe grafice şi în format digital. 

- Scheme compoziționale. 

- Variante tonal/cromatice. 

- Afișul imprimat pe suport. 

- Elaborări grafice în format digital. 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Stagiul de practică Practica de iniţiereîn specialitate se va desfășura la plein-air în orașul 

Chișinău sau în alte localități din țară și în atelierul de specialitate, cu iluminare naturală și 

artificială suficientă pentru procesul de studiu. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

Crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procurată 

resursa 

1. ACHIŢEI GHEORGHE - “Frumosul dincolo de artă” - ed. 

Meridiane - 1988 
Biblioteca Națională 

2. ARNHEIM Rudolf” - Forţa centrului vizual”-Editura 

Meridiane, Bucureşti, 1995 
Biblioteca CAP “Al. Plămădeală” 

3. Cătălina Macovei, Peisajul în stampa franceză din secolul 

XIX, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 
Biblioteca Națională 

4. Collin Hayes “Peindre et dessiner” Elsevier Sequola, 

Paris/Bruxelles,1978 
Biblioteca Națională 

5. Dicţionar de artă. Forma, tehnici, stiluri, stiluri artistice. 

Ed.Meridiane, Bucureşti, 1995. 
Biblioteca Națională 

6 MĂNESCU Mihai - “Retorică și candoare în limbajul 

graficii” Ed. Aletheia 2004 
Biblioteca Națională 

7 Nathan Knobler„Dialogul vizual”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 

1983 
Biblioteca Națională 

8 Școala de Desen, AndresSzunyghy, Aquila, 2011 Biblioteca CAP “Al. Plămădeală” 

9 Revista „Atelier” revistă de Arhitectura, Arte plastice şi 

Design Revista Uniunii Artiştilor Plastici din Republica 

Moldova 

Biblioteca Națională 

10 „Willi Sitte”, HENSCHELVERLAG, Berlin, 1986 Biblioteca Națională 

 
 
 


