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I. Preliminarii 

Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate este un document normativ, 

obligatoriu  pentru realizarea procesului de pregătire a decoratorilor de interioare în 

învățământul profesional tehnic postsecundar, la specialitatea Design interior, care vor 

efectua sub îndrumare reprezentări grafice a proiectelor de interior, folosind 

materiale, instrumente și tehnici variate specifice domeniului dat. 

Practica de inițiere în specialitate constituie o componentă importantă a Educației 

Artistico - Plastice, în învățământul profesional tehnic postsecundar și este un mijloc de 

formare a specialistului în domeniul Designului Interior cu viziuni creative, cu abilități 

profesionale, apte de a produce și de a crea valori în procesul analizei diverselor 

structuri din natură și forme spațiale abstracte. Acest stagiu de practică oferă noţiuni 

de bază necesare însuşirii limbajului grafic în design interior cu care operează toate 

disciplinele tehnice. 

Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate,  îi oferă decoratorului de 

interioare  posibilitatea de a atinge noi trepte de desăvârșire a capacităților sale 

profesionale, îl ajută să trateze probleme de viziune artistică asupra mediului, folosind 

motivele din natură în compoziții, proiecte, transformându-le în forme volumetrice 

stilizate. Conținuturile recomandate sunt structurate în trei compartimente 

importante, strâns legate între ele:  

- Plein–air;  

- Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior 

- Modelarea formelor volumetrice 

I. Plein–air, constituie un compartiment foarte important din Stagiul de practică de 

inițiere în specialitate, are legătură directă cu mai multe discipline de profil și este 

bazat pe studiul de redare a formei volumetrice din natură ca: arhitectura, vegetaţia, 

lumea animală și stări ale naturii în spaţiul plastic bidimensional.  

Formarea competențelor la Plein–air, necesită acumularea de către elevi a anumitor 

cunoștințe, abilități, de aceea procesul de instruire trebuie organizat în așa mod, încât 

elevii să aibă oportunități de a observa, a analiza structuri și fenomene ale naturii, 

pentru a le putea ulterior reda în diverse materiale și a le include în compoziție sau 

proiect de design.  

II. Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior este cel de al doilea 

compartiment din Stagiul de practică  Practica de inițiere în specialitate, ce constituie 

un reper important în realizarea unei lucrări artistice. Practica dată presupune 

determinarea, cunoașterea și aplicarea tehnicilor de reprezentare grafică a designului 

de interior, contribuie la dezvoltarea gândirii creative prin actualitatea și oportunitatea 

conţinuturilor tematice, se circumscrie în câmpul aplicării unor principii de creaţie 

plastică generală la un nivel calitativ superior și oferă un sprijin real elevilor preocupaţi 

de proiectarea și decorarea interiorului. Practica de iniţiere contribuie la însușirea 

tehnicii de operare cu rapidograful pentru asimilarea limbajului de reprezentare grafică 

a proiectării interiorului. Studierea elementară a limbajului grafic trasează căi variate 

de declanșare a momentului autocunoașterii și al creativităţii, dezvoltă sensibilitatea 
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individuală faţă de linie, formă, tehnică de lucru. În activitatea de studiere a tehnicilor 

grafice nu există reţete fixe, există însă o permanentă descoperire a tehnicilor plastice 

care le sporește curiozitatea elevilor și imprimă un caracter atractiv și creativ activităţii 

de proiectare de arhitectură. 

Cerinţele prealabile faţă de cunoștinţele și abilităţile pe care trebuie să le posede elevul 

înainte de a începe stagiul de practică ar fi: schiţarea cu mâna liberă din natură a 

obiectelor volumetrice, reprezentarea ideilor spaţiale creative proprii, comunicarea în 

termeni specifici, trasarea liniilor drepte uniforme de anumite grosimi, proiectarea 

ortogonală pe trei plane de proiecţii, scrierea standardizată a literelor, modelarea 

formelor după gradaţii clar-obscur, posedarea diferitor tipuri de hașurare, 

reprezentarea grafică a diferitor materiale de construcţii. 

III. Modelarea formelor volumetrice constituie cel de-al treilea compartiment. În 

procesul studierii lui, elevii vor căpăta o pregătire profesională, necesară pentru 

procesul de producere – crearea formelor volumetrice. Macheta reprezintă un model 

redus, care respectă fidel proporţia dimensiunilor, al aspectului interior și exterior al 

unei construcţii, aparat sau obiect de artă. Machetele se realizează cu scopul de a ajuta 

decoratorul de interioare să identifice elementele sensibile, sau pe care nu le poate 

explica tehnic. Ele au menirea de a vizualiza în ce măsură anumite idei sunt aplicabile, 

dar și de a aprecia avantajele ideilor propuse. 

Practica de inițiere în specialitate este prevăzută în semestrul II, include 180 de ore 

practice de contact direct, dintre care: 60 de ore sunt prevăzute pentru Plein–air, 60 de 

ore pentru Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior și 60 de ore pentru 

Modelarea formelor volumetrice. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Stagiul de practică  Practica de inițiere în specialitate are un rol important atât în 

formarea inițială, cât și cea continuă, a decoratorului de interioare, în domeniul 

Designului de interior. Cele trei compartimente: Plein–air, Tehnici de reprezentare 

grafică a designului de interior,  Modelarea formelor volumetrice, contribuie  la 

formarea gândirii creative ca proces și ca produs la elevi. Gândirea creativă ca proces 

provoacă la elevi schimbări în felul de a percepe spațiul, de a simți, de a acționa, de a 

proiecta. Ca produs gândirea creativă contribuie la achiziționarea de către elevi a unor 

cunoștințe, idei, comportamente noi, necesare pentru desfășurarea activităților 

practice la elaborarea produselor. Studierea acestui stagiu de practică va contribui la 

formarea și dezvoltarea de competențe profesionale ce corespund nivelului patru de 

calificare. În procesul studierii Practicii de inițiere în specialitate, elevii își vor forma 

cunoștințe faptice, concepte generale, abilități pentru observarea, analizarea și 

redarea diverselor  structuri din natură: elemente arhitecturale, animale, păsări, 

arbori, plante, etc. - prin intermediul materialelor, instrumentelor și tehnicilor de artă, 

pentru a le include ulterior în compoziție/proiect. 

Pe parcursul stagiului practic de iniţiere sunt abordate, sub aspect teoretic şi practic, 

atât principiile de execuţie pentru fiecare tehnică de lucru în parte, cât şi modurile de 
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utilizare şi condiţiile tehnice de aplicare ale acesteia. 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 şi, pe de altă parte, 

îşi cultivă simţul răspunderii faţă de actul tehnico-artistic. La elaborarea curriculumului 

s-au luat în considerare și disciplinele de specialitate în baza principiului de sporire 

treptată a gradului de complexitate a temelor de lucru propuse. Conţinuturile vizează 

studierea principiilor de execuţie a proiectelor de interior în tehnici grafice cu ajutorul 

rapidografului, modalităţile de utilizare şi condiţiile tehnice de aplicare. De asemenea 

elevii vor studia structuri liniare, redarea grafică a texturii materialului, reprezentarea 

detaliului arhitectural prin intermediul texturii, reprezentarea grafică a anturajului 

exterior și a stafajului, elementele scrisului în vederea aplicării acestora în proiecte. 

Practica de inițiere 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 materialele, instrumentele, procedeele tehnice din domeniul 

artelor plastice utilizate în proiectare; 

- exersarea și realizarea lucrărilor grafice în diverse tehnici de lucru; 

- aprecierea tehnicilor grafice; 

- familiarizarea elevilor cu metodologia executării machetelor; 

- valorificarea diverselor materiale și tehnici necesare pentru confecţionarea lor; 

- formarea abilităţilor practice în realizarea machetelor: lucrul cu materialul, 

măsurare, tăiere, prelucrare, asamblare, lipire, etc.; 

- formarea atitudinii de respect privind calitatea produsului final. 

Abilităţile dezvoltate la elevi pe parcursul Stagiului practic Practica de inițiere în 

specialitate devin instrumente curente de lucru, iar după absolvirea specialităţii - 

operatori de bază în munca de creaţie. De asemenea, cursul practic contribuie la 

dezvoltarea competenţelor de percepere a spaţiul, de exprimare plastică, de utilizare a 

materialelor, instrumentelor şi tehnicilor specifice, formează abilitați necesare în 

studiul formei (observație, analiză, reprezentare), iniţiate la disciplinele de specialitate 

studiate anterior, etc. Competenţele formate pe parcursul practicii permit 

proiectarea/reprezentarea ulterioară calitativă a obiectului de interior concret. 

Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate va avea un impact major la 

studierea viitoarelor unități de curs prevăzute în planul de învățământ. 

Pe parcursul stagiului de practică, elevii își dezvoltă competenţele funcțional-acționare, 

care sunt necesare pentru realizarea părţii componente a proiectului de diplomă, cât şi 

pentru aplicarea lor în viitoarea profesie. 
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Reprezentarea plastică a structurilor și fenomenelor naturii în diverse materiale și 

tehnici de artă  

CS2. Aplicarea diverselor materiale şi tehnici în scopul prezentării ideii de design 

CS3. Crearea formelor prin machetare, ca produs al prezentării ideii de design  

IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 
stagiului 

Denumirea stagiului de 
practică 
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l d

e 
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Perioada 

M
o

d
al
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e
a 

d
e 

ev
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u
ar

e 

N
u

m
ăr

u
l d

e 

cr
ed

it
e 

- 
Practica de inițiere în 

specialitate 
II 6 180 Mai - iunie examen 6 

Compartimentele stagiului de practică : 

1.  
 

Plein – air II 2 60 mai – iunie Vizionare 2 

2.  

Tehnici de reprezentare 

grafică a designului de 

interior 

II 2 60 Iunie Vizionare 2 

3.  
Modelarea formelor 

volumetrice 
II 2 60 Iunie Vizionare 2 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activități/ Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata 
de 

realizare 

I. Plein-air 

AS1. Reprezentarea 
plastică a structurilor și 
fenomenelor naturii în 
diverse materiale și tehnici 
de artă: 
 
 
- Elemente arhitecturale: 
coloane, capiteluri, 
ferestre, uși, etc.; 
 
 
 
 
- Arhitectură urbană și 
rurală în diferite perioade  
ale zilei: în contrast de 
lumină și umbră, răsăritul 
și apusul soarelui; 
 
- Structuri vegetale: 
copaci, grupuri de copaci, 
arbori; 
 
 
 
- Păsări și animale; 
 
 
 
 
- Natură statică prin 
intermediul raporturilor 
cromatice; 
 
 
- Clarobscurul în natura 
statică; 
 
 
 
- Studii de peisaje în 
diferite stări ale zilei; 

Produsul 1.1 
Reprezentarea elementelor 
arhitecturale în diverse materiale 
moi: creion, sanguină, sous, 
cărbune,  tuș, peniță, F- A4, 10-15 
schițe 
 
Produsul 1.2 
Redarea arhitecturii urbane și 
rurale în diferite stări ale zilei. 
Creion. Color. Diverse tehnici și 
materiale, F- A4, 10-15 schițe 
 
 
Produsul 1.3 
Crochiuri de copaci, grupuri de 
copaci, arbori, materiale la alegere, 
F-A4, 20 crochiuri 
 
 
Produsul 1.4 
Schițe  de crengi și tulpini de 
copaci, plante și flori. Creion,  
materiale la alegere, color, F-A4, 
20 - 30 schițe 
 
Produsul 1.5 
Schițe  de păsări, animale în diverse 
tehnici de desen.  F-A4, 20 – 30 
schițe 
 
Produsul 1.6 
Raporturi cromatice în natura 
statică la plein-air. Acuarelă, guașă, 
pastel,  F-A2, 2 lucrări 
 
Produsul 1.7 
Clarobscurul în natura statică. 
Creion, materiale moi,  F-A2,  
2 lucrări 
 
Produsul 1.8 
Studii de peisaje în diferite stări ale 
zilei. Tehnica acuarelei pe umed, pe 
uscat și mixt,   F-A4, 15 – 20 lucrări 

Prezentarea 
lucrării nr. 1 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 2 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 3 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 4 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 5 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 6 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 7 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 8 

6 ore 
 
 
 
 
 
 

6 ore 
 
 
 
 
 
 

8 ore 
 
 
 
 
 

10 ore 
 
 
 
 
 

8 ore 
 
 
 
 

8 ore 
 
 
 
 

7 ore 
 
 
 
 

7 ore 



9 / 16 

II. Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior 

AS2. Aplicarea diverselor 
materiale şi tehnici în 
scopul prezentării ideii de 
design 
 
 

- Aplicarea tehnicii laviu în 
reprezentarea interiorului 
 
 

- Aplicarea graficii de 
proiectare în reprezentarea 
interiorului 
 

- Aplicarea tehnicilor 
combinate în reprezentări 
grafice 
 

Produs 2.1 
Lucrare aplicativă 1 (F A3/A2). 
Tehnica laviu în reprezentarea 
interiorului, transpunerea planului 
în scară optimală  
 
Produs 2.2 
Lucrare aplicativă 2 (F A3/A2). 
Tehnica graficii de proiectare în 
reprezentarea interiorului, 
transpunerea planului în scară 
optimală  
 
 
Produs 2.3 
Lucrare aplicativă 3 (F A3/A2). 
Tehnica mixtă de proiectare în 
reprezentarea interiorului,  
transpunerea planului în scară 
optimală  

Prezentarea 
lucrării nr. 1 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 2 
 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 3 
 

60 

III.  Modelarea formelor volumetrice 

AS3. Crearea formelor prin 
machetare, ca produs a 
prezentării ideii de design 
 
 
- Proiectarea conceptuală 
a interiorului abstract 
 
 
- Amenajarea suportului 
pentru realizarea machetei 
 
- Modelarea formelor 
volumetrice în ansamblu, 
ca formă de prezentare a 
ideii de design  

Produs 3.1 
Conceptul interiorului pentru 
realizarea machetei 
 
 
Produs 3.2 
Suport pentru macheta interiorului 
abstract  
 
Produs 3.3 
Macheta interiorului 
 
 

Prezentarea 
lucrării nr. 1 
Prezentarea 
lucrării nr. 2 
 
Prezentarea 
lucrării nr. 3 
 

60 
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VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate prevede aplicarea tehnologiei 

didactice moderne, care va include diverse strategii didactice, mijloace de învățământ 

și forme de organizare ale procesului de învățământ. Activitățile didactice vor avea un 

caracter formativ și se vor axa pe metodele activ – participative.  Din multitudinea 

acestor metode, cadrele didactice vor alege în special acelea, care se bazează pe 

explorarea realității: observația, experimentul, modelarea, algoritmizarea și metodele 

bazate pe acțiunea practică: exercițiul, metoda lucrărilor practice, experimente, 

învățarea prin descoperire. Aceste strategii didactice permit fiecărui elev să-și 

manifeste potențialul creativ într-un ritm propriu în procesul analizării lumii 

înconjurătoare, a pregătirii materialului și a producerii formelor arhitecturale și de 

interior pentru elaborarea lucrărilor de design. La selectarea metodelor de predare – 

învățare se va promova o abordare specifică, bazată pe stimulare, individualizare, 

încurajarea și motivarea elevului pentru actul de creație. Rezultatele elevilor din anul 

întâi, servesc ca bază a reușitei în continuare la disciplinele de specialitate. De aceea un 

rol important în formarea elevului ca viitor decorator de interioare, îi revine 

profesorului. Însăși profesorul trebuie să fie o personalitate creativă, capabilă să aleagă 

acele strategii didactice, care cel mai bine i-ar motiva pe elevi să realizeze lucrări 

interesante, originale și totodată să corespundă cerințelor curriculare conform planului 

de învățământ. 

Metode de predare – învățare utilizate în cadrul stagiului de practică 

Nr. 
d/o 

Compartimentele 
stagiului de practică 

Metode de predare Metode de învățare 

1. Plein – air Explicația, demonstrarea 

mostrelor și a lucrărilor din 

fondul metodic 

Metoda lucrărilor 

practice, observația, 

analiza, sinteza, 

comparația, 

experimentul 

2. Tehnici de reprezentare 

grafică a designului de 

interior 

Dialogul dirijat, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Metoda lucrărilor 

experimentale, lucrări 

de laborator, exercițiul 

3. Modelarea formelor 

volumetrice 

Demonstrarea, instructajul, 

studiu de caz, modelarea 

Învățarea prin 

descoperire, sinectica  
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VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Axarea procesului de învățare - predare - evaluare pe competențe presupune 

efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea activității 

artistico - plastice a elevilor în cadrul stagiului de practică va urmări cercetarea 

dezvoltării elevului în domeniul pregătirii profesionale la nivel de cunoștințe, abilități și 

atitudini. Se propun următoarele tipuri de evaluare: evaluarea inițială, evaluare 

continuă, evaluarea formativă și sumativă. Evaluarea inițială va fi realizată la începutul 

cursului cu scopul diagnosticării nivelului de pregătire a elevilor în domeniul stagiului 

de practică. Evaluarea continuă conține toate strategiile practicate de profesor la clasă, 

incluzând atât evaluarea formativă, cât și evaluarea sumativă. Evaluarea formativă va 

fi realizată pe întregul parcurs didactic și va viza decalajul dintre progresia învățării 

școlare și cerințele programei curriculare, având funcție informativă. Evaluarea 

formativă se va realiza prin diverse metode tradiționale: observarea comportamentului 

elevului la activitățile practice, analiza rezultatelor activității elevilor, probe practice. 

Vor fi folosite și metode netradiționale de evaluare: portofoliul, fișe de autoevaluare, 

investigația personală. Evaluarea sumativă va fi realizată la finele unităților de 

învățare, la încheierea semestrului, având funcție de constatare a nivelului atins. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în așa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, 

părinți, cadre didactice și angajatori informații relevante despre achizițiile în termeni 

de cunoștințe și abilități în baza unor criterii definite explicit. La elaborarea sarcinilor 

pentru evaluarea formativă și sumativă, profesorul va ține cont de competențele 

specifice cursului. 

Criteriile de evaluare a produselor elaborate în cadrul stagiului de practică vor fi: 

- paginația (organizarea spațiului plastic); 

- proporționarea; 

- construcția liniară; 

- redarea clarobscurului; 

- redarea contrastului de culoare (organizarea cromatică a lucrării); 

- expresivitatea, originalitatea și calitatea îndeplinirii lucrării cu instrumente și 

materiale specifice domeniului; 

- atitudinea individual – creativă; 

- realizarea sarcinii instructive conform cerințelor propuse. 

Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit și să permită 

elevilor să demonstreze deținerea/ stăpânirea competențelor specifice cursului.  
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Indicatori de competență 
Procese și produse pentru măsurarea nivelului 

de formare a competenței 

I. Plein – air 

1.1 Reprezentarea elementelor arhitecturale (coloane, capiteluri, ferestre, uși, etc.) în diverse 
materiale moi: creion, sanguină, sous, cărbune, tuș, peniță, etc. ) FA-4, 10 – 15 schițe 

- Reprezintă schițe din natură a 

elementelor și fragmentelor arhitecturale 

(coloane, capiteluri, ferestre, uși, etc.), 

materiale moi: creion, sanguină, tuș, 

peniță, etc. ), FA4 

- Realizează elementele arhitecturale în 

diferite tonalități liniare 

- Pregătesc schițele pentru vizionare 

- Schițe grafice realizate în diverse materiale moi, 

FA4 

- Realizarea schițelor în diferite tonalități liniare 

- Pregătirea schițelor pentru vizionare 

1.2 Redarea arhitecturii urbane și rurale în diferite perioade ale zilei. 
Creion. Color. Materiale diverse. FA-4, 10 – 15 schițe 

- Realizează schițe ale arhitecturii urbane 

și rurale în diferite perioade ale zilei. 

Creion. Color. Materiale diverse, FA-4, 4-7 

schițe 

- Realizează studii ale arhitecturii urbane 

și rurale în diferite perioade ale zilei, în 

contrast de lumină și umbră, la răsăritul și 

la apusul soarelui, 6-8 studii, FA-4, 

acuarelă, guașă 

- Pregătesc lucrările pentru vizionare 

- Schițe ale arhitecturii urbane și rurale în diferite 

perioade ale zilei, 4-7 schițe 

- Studii ale arhitecturii urbane și rurale în diferite 

perioade ale zilei, 6-8 studii 

- Redarea volumului prin culoare 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

1.3 Realizarea  crochiurilor cu copaci, grupuri de copaci și arbori. 
Creion, alte materiale, FA-4, 20 crochiuri. 

- Realizează crochiuri cu copaci, grupuri 

de copaci și arbori în creion și alte 

materiale moi, FA-4, 20-30 crochiuri: 

* copaci prin linii de diverse grosimi și 

hașuri 

* grupuri de copaci în tuș, peniță și creion; 

* arbori în tehnică mixtă 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Crochiuri cu copaci, grupuri de copaci și arbori 

în creion, alte materiale moi, FA-4, 20-30 

crochiuri 

- Redarea volumului prin linii, hașuri 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

 

1.4 Realizarea schițelor de crengi și tulpini de copaci, plante și flori. 
Creion. Color, FA-4, 20-30 schițe 

- Realizează schițe de crengi, tulpini de 

copaci, plante și flori, FA-4, 20-30 schițe 

- Realizează schițe grafice de crengi, 

tulpini de copaci, plante și flori, în diverse 

tehnici 

- Realizează studii de crengi, tulpini de 

copaci, plante și flori, în culoare 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Schițe grafice de crengi, tulpini de copaci, 

plante și flori, în diverse tehnici 

- Studii de crengi, tulpini de copaci, plante și flori, 

în culoare 

- Redarea volumului prin diverse tehnici grafice și 

în culoare 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 
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1.5 Elaborarea schițelor de păsări și animale în diverse tehnici de desen. FA-4, 30 schițe 

- Elaborează schițe de păsări și animale în 

diverse tehnici de desen, FA-4, 30 schițe 

- Accentuează liniile de diverse grosimi, 

redând volumul 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Schițe de păsări și animale în diverse tehnici de 

desen, FA-4, 30 schițe 

- Redarea formelor de volum prin linii de diverse 

grosimi 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

1.6 Redarea raporturilor cromatice în natura statică la Plein – air în diverse materiale: 
acuarelă, guașă, pastel, etc., FA-2, 2 lucrări 

- Redau raporturi cromatice în natura 

statică la Plein – air în diverse materiale: 

acuarelă, guașă, pastel, etc., FA-2, 2 lucrări. 

- Reprezintă natura statică la Plein – air în 

culoare, redând formele mari 

- Analizează contrastul de cald – rece în 

natura statică la umbră și soare 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Studii cu raporturi cromatice în natura statică la 

Plein – air în diverse materiale: acuarelă, guașă, 

pastel, etc., FA-2, 2 lucrări 

- Redarea formelor mari ale naturii statice la 

Plein – air în culoare 

- Analizarea contrastul de cald – rece în natura 

statică la umbră și soare 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

1.7 Analizarea contrastului de clarobscur în natura statică. 
Creion, alte materiale, FA-2, 2 lucrări 

- Analizează contrastul de clarobscur în 

natura statică. Creion, alte materiale, FA-2, 

2 lucrări 

- Accentuează volumul obiectelor prin 

diverse raporturi tonale 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Schițe cu redarea  contrastului de clarobscur în 

natura statică. Creion, alte materiale, FA-2, 2 

lucrări 

- Redarea contrastului de clarobscur în natura 

statică 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

1.8 Reprezentarea studiilor de peisaje cu adâncimi de perspectivă, depărtări și în diferite stări 
ale zilei. Tehnica acuarelei pe umed, pe uscat, mixt, FA-4, 15 – 20 studii 

- Reprezintă studii de peisaje cu adâncimi 

de perspectivă, depărtări și în diferite stări 

ale zilei 

- Exersează diverse tehnici de acuarelă pe 

umed, pe uscat, mixt 

- Pregătește lucrările pentru vizionare 

- Studii de peisaje în tehnici diferite 

- Redarea perspectivei, depărtărilor 

- Pregătirea lucrărilor pentru vizionare 

II. Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior 

2.1 Lucrare aplicativă 1 (F A3/A2). Tehnica laviu în reprezentarea interiorului, 
transpunerea planului în scară optimală 

- Transpunerea planului în scară optimală 

- Obţinerea tonalităţilor pentru redarea 

interiorului prin acoperirea uniformă a 

suprafeţelor cu mai multe straturi 

- Reprezentarea interiorului în tehnica 

laviului  

- Transpunerea în plan a interiorului 

- Aplicarea tehnicii de reprezentare - laviul 

- Lucrare aplicativă, tehnica laviului în 

reprezentarea interiorului 
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2.2 Lucrare aplicativă 2  (F A3/A2) . Tehnica graficii de proiectare în 
reprezentarea interiorului, transpunerea planului în scară optimală 

- Transpunerea planului în scară optimală 

- Proiectarea interiorului în tehnica de 

reprezentare grafică  

- Transpunerea în plan a interiorului 

- Aplicarea tehnicii de reprezentare cu ajutorul 

rapidografului de diferite grosimi 

- Lucrare aplicativă, tehnica graficii de proiectare 

în reprezentarea interiorului 

2.3 Lucrare aplicativă 3  (F A3/A2) .Tehnica mixtă de proiectare în reprezentarea interiorului,  
transpunerea planului în scară optimală 

- Transpunerea planului în scară optimală 

- Obţinerea tonalităţilor, texturilor, 

graficii pentru redarea interiorului prin 

acoperirea uniformă a suprafeţelor cu mai 

multe straturi 

- Reprezentarea interiorului în tehnică 

mixtă 

- Transpunerea în plan a interiorului 

- Lucrare aplicativă, tehnica mixtă de proiectare 

în reprezentarea interiorului 

III. Modelarea formelor volumetrice 

3.1 Conceptul interiorului pentru realizarea machetei. Formatul A3 sau 350x350mm 

- Conceperea propriei invenții a 

conceptului de interior 

- Analizarea și perfectarea ideilor 

concepute 

- Proiectarea și decorarea artistică al 

interiorului 

- Studiul formei în design interior 

- Dezvoltarea invenției 

- Organizarea compozițională a elementelor 

interiorului 

3.2 Suport pentru macheta interiorului abstract 

- Compoziția proiectului în format 

- Amplasarea elementelor proiectate pe 

planșe 

- Proiectarea planului în scara optimală 

- Aplicarea  standardelor ergonomice 

- Organizarea compozițională pe suport 

- Proiectare interiorului pe suport 

3.3 Macheta  interiorului 

- Macheta interiorului în scara optimală, 

şi rezolvarea ei cromatică 

- Combinarea de materiale pentru efectuarea 

machetei 

- Construirea volumelor 

- Decorarea formelor 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Este recomandabil de a organiza Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate 

în așa mod, încât elevii să aibă oportunități de a obține experiența artistică nu doar în 

sălile de curs, dar și în alte locuri specifice domeniului. La compartimentul Plein–air, se 

recomandă de a desfășura orele de practică în parcurile orașului: Grădina Botanică, 

Menajerie, Dendrariu și în locurile orașului vechi unde se întâlnesc elemente 

arhitecturale inedite. 

Stagiul de practică se va desfășura în instituţie, într-un auditoriu spaţios sau atelier de 

artă plastică, cu iluminare naturală și artificială eficientă pentru procesul de studiu. 

Locul de lucru a fiecărui elev va fi dotat cu masă cu tablă, cu înclinaţia de 30°, scaune 

potenţial manevrabile procesului de proiectare și creare. În auditoriul dat vor executa 

lucrări grafice aplicative cel mult 15-16 elevi. Pentru desfășurarea eficientă a practicii 

este necesar prezenţa unui ecran, proiector, laptop. 

La compartimentele Tehnici de reprezentare grafică a designului de interior și 

Modelarea formelor volumetrice elevii vor învăța să aplice diverse tehnici în realizarea 

proiectelor artistice, să modeleze machete de interior și să elaboreze diferite produse 

din interior. 

Utilaje: polițe, suporturi, șevalete, mese speciale cu înclinații, tablă purtătoare, lămpi 

de masă. 

Instrumente și materiale: rigle simple și din metal de diferite lungimi, cuțite pentru 

tăiere, vase pentru apă, pahare, acuarelă, guașă, tuș, penițe, rapidografe. 

Mijloace și materiale didactice: exemple de lucrări din fondul metodic, literatură de 

specialitate, tăblițe metodice, etc. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt.  

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1.  Augusto Gentili. Viața și opera lui Tiziano. 

Colecția Pictori de Geniu. Adevărul, biblioteca 

de artă. Editura Adevărul Holding. București, 

2009 

Bibliotecă 1 

2.  Brezianu Barbu. Brâncuși în România. Editura 

Academiei R.S. România.1976. Bibliotecă 1 

3.  Enrico Crispino. Viața și opera lui Michelangelo. 

Colecția Pictori de Geniu. Adevărul, biblioteca 

de artă. Editura Adevărul Holding. București, 

2009 

Bibliotecă 1 

4.  Iliescu Andrei, Gavrilescu Dora. Anatomia 

funcțională și biomecanică. Editura Sport – 

Turism, 1976 

Bibliotecă 1 
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5.  Materialele și tehnicile desenului. Moscova. 

Izobrazitelinoe iscusstvo, 1984 Bibliotecă 1 

6.  Maurizio Tazartes. Viața și opera lui Rafael. 

Colecția Pictori de Geniu. Adevărul, biblioteca 

de artă. Editura Adevărul Holding. București, 

2009 

Bibliotecă 1 

7.  Le portrait romain, Muzee de l ermitaje, 

Album et catalogue ilustre de toute la 

collecțion, Edișions D ART, Aurore, Leningrad, 

1974 

Bibliotecă 1 

8.  Vătășeanu Virgil. Pictura murală din nordul 

Moldovei. București. Editura Meridiane.1974 Bibliotecă 1 

9.  ,,NEUFERT Manualul Arhitectului elemente de 
proiectare și de construcţii’’ 
Ediţia a 37-a  

Electronic  

10.  Papanek Victor - Design pentru lumea reală, 

editura Tehnică București, 1997 
Electronic   

11.  Д. Панеро, Мартин Зелник - Основы 

эргономики. Человек, пространство, 

интерьер. Справочник по проектным 

нормам., Москва, Астрель-АСТ, 2006  

http://arch-grafika.ru/news/1/2010-07-06-865 

Internet  

12.  И. А. Розенсон - Основы теории дизайна, 

"Питер" 2006 
Electronic   
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