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I. Preliminarii 

Crearea imaginii artistice şi redarea formei volumetrice în spaţiul plastic bidimensional este tendinţa 

fundamentală a procesului de studiu al artei plastice. Un rol hotărâtor revenind cunoştinţelor în 

domeniul limbajului artistico-plastic,  modelării și modulării cromatice, tehnicii şi tehnologiei mijloacelor 

plastice şi materialelor specifice de lucru. Tendința și obiectivul general al unității de curs  este altoirea 

dragostei și trezirea interesului pentru orele și procesul de creație artistico-plastică, perfecționarea 

predispozițiilor native și competențelor dobândite în prin studiul naturii. Însușirea  și aplicarea 

conștientă a procedeelor de obținere a volumului pe suprafața plană treptat contribuie la sesizarea 

noțiunii de compoziție precum și deprinderile de organizare a spațiului plastic, de compoziționarea 

formelor și culorilor într-un mod în care imaginea capătă un sens artistic. În cadrul acestei unități de curs 

profesorul propune și motivează elevii să experimenteze cu diverse materiale de artă, dând dovadă de 

potențial creativ.  

II. Motivația și utilitatea disciplinei pentru pregătirea profesională  

Scopul general al acestei unități de curs este formarea personalităţii creative, receptive la frumosul din  

viaţă  şi  artă, cu capacităţi de asimilare a valorilor artistice ale artei plastice şi este  necesar  

specialistului educator. Contribuie la formarea personalităţii libere capabile să asimileze valorile culturii 

naţionale şi universale. Prin intermediul acestei unități de curs elevii fac cunoştinţă cu limbajul specific al 

diverselor genuri de artă  plastică, cu materialele, instrumentele și tehnicile de lucru. 

Dezvoltarea creativităţii plastice include formarea competenţelor de  exprimare liberă a propriilor viziuni 

şi preferinţe în redarea tematică, oferă o posibilitate eficientă de formare/dezvoltare a sentimentelor 

estetice şi a competenţelor de percepere şi exprimare a mesajului artistico-plastic. 

 Conţinuturile acestei  unități de  curs contribuie la formarea competențelor funcţionale privind 

pregătirea profesională. 

  Prin intermediul artei plastice elevii vor conștientiza: 

- Perceperea viziunilor sale față de lumea înconjurătoare; 

- Întelegerea mesajului artistic în diverse contexte privind stiluri şi tehnici de artă. 

- Dezvoltarea receptivității artistico-plastice bazate pe analiza operei de artă. 

- Implicarea activă în activitățile practice în cadrul orelor de arta plastică.   

- Manifestarea intereselor față de genurile artei plastice şi operele acestora. 

Unitatea de curs este  orientată către formarea  unui  specialist competent   să  răspundă  exigenţelor  

actuale  ale domeniul Arte în  învăţământul preșcolar. Formează  la  elevi  atitudinea pozitivă  faţă  de  

lumea artelor plastice, a  exprimărilor  creative,  a unei culturi de  comunicare în limbajul plastic, a 

capacităţilor de muncă independentă cât și cunoaşterea rolului artelor  în dezvoltarea umană.  Ca 

rezultat, aspectul practic, elevii îl vor trata folosind cu iscusință relația formă – culoare și concept 

artistico-plastic. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1. Recunoașterea elementelor de limbaj plastic în natură, în imagini și compoziții plastice. 

CS2. Explorarea diverselor materiale, instrumente, şi tehnici de artă. 

CS2. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică. 
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CS3. Utilizarea etapelor de lucru în procesul creării unor imagini artistico – plastice. 

CS4. Realizarea lucrărilor plastice cu diverse subiecte folosind ansamblu de mijloace artistice în vederea 

obținerii compoziției.  

CS5. Dezvoltarea tendințelor de exprimare a viziunilor artistico-plastice. 

CS6. Dezvoltarea competențelor de analiză și descriere a operelor de artă plastică din diverse genuri. 

CS7. Aprecierea creațiilor personale și ale colegilor, a imaginilor plastice din operele de artă, dând 

dovadă de respect față de valorile artei populare. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

V 60 10 20 30 Examen 2 

 V. Unităţile de învăţare 

Unitatea de competență Unitatea de conținut 

1. Clasificarea genurilor de artă plastică 

UC1.  Definirea conceptelor de bază 

din diverse genuri ale artelor plastice.  

- formarea competențelor de 

exprimare specifice artelor plastice; 

- posedarea conținuturi ce 

dezvăluie apariția și dezvoltarea 

diverselor genuri de artă 

 

1.1 Geneza istoriei artelor. Genurile artelor plastice. 

1.2  Genurile  picturii. Materiale și tehnici folosite în pictură. 

Grafica – gen al artelor plastice. 

1.3  Sculptura – gen al artelor plastice. Genurile de sculptură 

după conținut și materiale. Arhitectura – artă spațială. 

1.4 Genurile artelor decorative. 

 

2. Studiul elementelor de limbaj plastic 

UC2.  Valorificarea  și explorarea 
elementelor de limbaj plastic în 

exprimarea artistico-plastică. 

2.1  Materiale şi instrumente folosite în artele plastice. 

2.2 Clasificarea culorilor. Cercul lui Itten.   

2.3 Gama cromatică. Crearea nuanțelor. 

2.4 Culori complementare. 

2.5 Tonalitatea – mijloc de expresie plastică  

Diluarea și saturația, procedee tehnice de obținere a 

efectelor spațiale.  

2.6 Culorile acromatice. Tonuri și gradații ale non-culorilor.  

2.7 Punctul și linia – elementele de bază a limbajului plastic. 

Desene figurative cu linii calde și reci. 

2.8 Forma-  element al limbajului plastic. Desen după natură 
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”Natura statică”. Tratarea picturală. 

2.9 Forme spontane și elaborate. Forme realiste și abstracte 

2.10 Pata  plastică și rolul ei în lucrările plastice. 

3. Tehnici de lucru cu diverse instrumente și materiale plastice 

UC3.  Formarea competențelor de 

utilizare a  tehnicilor de lucru cu 

diverse instrumente și materiale 

plastice în tratarea subiectelor 

plastice. 

3.1  Tehnica creionului simplu şi colorat. 
Desenul cu peniţa, pix sau carioca.  

3.2 Pictura cu acuarele (pe umed, pe uscat). Pictura cu guaşe. 

3.3 Mozaicul – gen al picturii decorative. 

3.4 Aplicația – arta multiseculară. Materiale folosite în 

aplicație (colaj, decolaj). 

3.5 Modelarea. Tehnicile şi procedeele de modificarea a 

formei (ronde-bosse, relief). 

3.5 Tehnici netradiționale de lucru cu materialele plastice. 

3.6 Aplicarea  tehnicilor netradiționale în crearea lucrărilor 

plastice cu subiect. (Ploița veselă, Fulgușor, Corăbioare, etc.) 

3.7 Modalități de îmbinare a diverselor tehnicilor 

netradiționale. 

3.8 Exprimarea gestului grafic cu ajutorul materialelor și 

instrumentelor (șablon, amprentă, colaj, stropire, hașurare, 

fuzionarea, sfoară colorată, etc.). 

3.9 Metode de finisare și prezentare a lucrărilor plastice. 

(rame, chenar,  passepartout) 

4. Compoziția plastică și decorativă. 

UC4. Aplicarea mijloacelor artistice în 

crearea compozițiilor plastice și 

decorative. 

- înțelegerea noțiunilor de compoziție 

plastică și decorativă. 

- formarea competențelor de 

asamblare a elementelor plastice, 

operând cu structurile 

compoziționale și mijloacele 

plastice. 

4.1  Modalitati de organizare a compozitiei plastice – scheme 

compozitionale. Paginația și construcția compoziției. 

4.2  Compoziţia închisă, deschisă, statică, dinamică. 

Principiile compoziției plastice. 

4.3  Mijloacele de expresie în compoziția plastică. 

4.4  Compoziția de gen.  Peisajul și etapele de lucru. 

4.5   Compoziţia decorativă.   Ornamentul și tipurile 

ornamentelor după conținut. 

4.6  Gama coloristică a ornamentelor tradiționale. 

4.7 Compoziții ornamentale pentru diverse obiecte de artă 

decorativă (obiecte de ceramică, covoraș, costume naționale, 

etc.). 

https://moldeco.md/ro/retail-category/passepartout
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1 Clasificarea genurilor de artă plastică 6 2 2 2 

2 Studiul elementelor de limbaj plastice 20 2 8 10 

3 Tehnici de lucru cu diverse instrumente și 

materiale plastice 

19 4 5 10 

4 Compoziția plastică și decorativă. 15 2 5 8 

 Total 60 10 20 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Clasificarea genurilor de artă plastică 

Dezvoltarea genurilor de artă plastică în 

diverse perioade istorice. 
Proiect de grup: Artele și 
istoria. 

Prezentarea 
proiectului de 
grup 

Săptămâna 2 

Personalități marcante din domeniul 

artelor plastice 
Referat: 

Activitatea artistico-plastică 
trecut și prezent 

Prezentarea  
referatului 

Săptămâna 3 

2. Studiul elementelor de limbaj plastice 

Modalități de creare a imaginii plastice 
prin intermediul punctelor.  

Lucrări practice: 

Folosirea punctului cu rol 
constructiv și decorativ. 
(subiectele la dorință) 

Decrierea 
etapelor de 
creare a 
imaginii 
plastice 

Săptămâna 4 

Linii calde și reci cu rol constructiv. Linia 
decorativă și aspectele stilizării. 

Lucrări practice: 

Crearea imaginii plastice cu 
folosirea liniilor de diverse 
caractere. 

Analiza și 
prezentarea 
imaginii 
create. 

Săptămâna 6 

Forme realiste și abstracte în lucrările 
artistico-plastice. 

Eseu: 

Rolul formelor plastice în 
redarea caracterului cât și a 
mesajului artistic.(pe baza 
unei reproduceri de artă la 
alegere) 

Prezentarea și 
explicarea 
ideilor 
descrise în 
eseu. 

Săptămâna 8 

Redarea fenomenelor naturii cu ajutorul Lucrare practică: Prezentarea Săptămâna 10 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

petelor plastice. ”Anotimpuri” în cadrul 
expoziției a 
lucrărilor 
realizate. 

3. Tehnici de lucru cu diverse instrumente și materiale plastice 

Tehnici de lucru cu acuarela. Exerciții practice: 

Obținerea efectelor spațiale 
cu acuarela.  

(pe umed, pe uscat) 

Prezentarea și 
descrierea 
metodelor și 
tehnicilor 
folosite 

Săptămâna 12 

Tehnici netradiționale de lucru cu 
diverse instrumente și materiale plastice. 

Lucrare practică: 
Subiecte la alegere:  ”Valsul 
frunzelor”, ”Viscol”, ”Fluturi 
în zbor”, ”Câmpul cu flori”, 
”Cerul înstelat”, ”Călătorie în 
cosmos”, ”Parada planetelor” 
etc.  

Prezentarea 
lucrărilor 
practice  

Săptămâna 14 

4. Compoziția plastică și decorativă. 

Tipurile compoziției plastice și 
decorative. Conținuturi și modalități de 
tratare. Activizări plastice. 

Proiect de grup: 

Compoziția plastică și mesajul 
ei. 

Susținerea 
prezentării 

Săptămâna 15 

 

VIII. Sugestii metodologice 

 

Scopurile unității de curs sunt direcționate spre stimularea abilităţilor de învăţare și motivare în  vederea 

dezvoltării profesionale. Elevii vor practica, în cadrul orelor, diferite tehnici de lucru din domeniul artelor 

plastice, de relaţionare în scopul susținerii stărilor emoționale pozitive, de comunicare eficientă, abilităţi 

de explorare a resurselor personale.  

Procesul de predare-învăţare-evaluare va fi bazat pe metodele activ-participative, centrate pe elev. 

Sarcinile de lucru vor fi realizate individual, în perechi sau în echipă, prin activităţi independente sau 

asistate, precum: expunerea didactică; lucrul cu sursele bibliografice; exersarea; experimentul; 

activitatea de grup; activitate în perechi; explozia stelară;  întocmirea de referate tematice; expunerea 

orală; demonstrarea; metoda mozaicul; tehnica florii de nufăr; diagrama WENN. 

 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea se va  orienta spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu în vederea 

sistematizării procesului de învățare și obținerea rezultatelor de calitate. Autoevaluarea şi evaluarea 

reciprocă se va orienta către stimularea implicării active cât în sarcinile lecției. 

Evaluarea va urmări performanțele obținute pe parcurs în ceea ce priveşte cunoștințele acumulate de 

fiecare elev, interesele privind partea practică și evoluţia personală în diferite activităţi. În cadrul orelor 
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se va utiliza notarea. Pot fi utilizate următoarele metode de evaluare: proiectul individual; exprimarea 

ideilor; argumentelor referatelor; prezentarea tehnicilor de lucru; eseuri nestructurate; activităţile 

practice; realizarea de portofolii.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

Completitudinea proiectului – felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele interdisciplinare 
ale temei, competențele și abilitățile de ordin teoretic și 
practic și maniera în care acestea servesc conținutului 
științific. 

Elaborarea și structura proiectului – acuratețea, rigoarea 
și coerența demersului științific, logica și argumentarea 
ideilor, corectitudinea concluziilor. 

Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța și 
actualitatea acestora, semnificația datelor colectate ș.a. 

Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul în abordarea temei sau în soluționarea 
problemei. 

2. Lucrări  practice Cunoașterea termenologiei specifice domeniului aplicat. 

Corectitudinea paginației și structurarea formelor într-un 
spațiu comun. 

Interpretarea clară a ideilor în crearea lucrărilor. 

Realizarea calitativă și respectarea acurateții în tratarea 
suprafețelor cadrului plastic. 

Cunoașterea consecutivității realizării lucrărilor practice. 

Originalitatea și tratarea creativă a propriilor idei. 

Respectarea principiilor de gamă și centrul 
compozițional. 

3. Referat Corespunderea temei. 

Respectarea structurii referatului. 

Dezvoltarea temei cu caracter științific și argumentat. 

Logica expunerii. 

Gradul de originalitate și de noutate. 

Reflectarea  ipotezei  legate de tema referatului. 

Analiza surselor de documentare. 

4. Eseu Expunerea tematicii lucrării în cauză. 

Utilizarea formulării proprii, fără distorsionarea mesajului 
lucrării supuse rezumării. 



10 / 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Sală de clasă. Suport de curs. 

Caiete. Proiector. Tablă. Setul de materiale didactice. 

Pentru orele practice Materiale didactice. 

Conexiune Internet. 

 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. M. Cîrstea. Metodica predării educaţiei plastice în 

învăţământul primar şi preşcolar. Ed. Corint, Bucureşti 

2009. 

Bibliotecă 

2. R. Calistru. Abecedarul artei plastice. Chişinău"Ştiinţa" 

1991. 

Bibliotecă 

3. Educaţia artistică. Ghiduri metodologice. Grupul 

editorial Litera, Chişinău 2000. 

Bibliotecă 

4. N.Halezov,N.Curocichm,G.Pantiuhin.Modelajul în 

grădiniţa de copii.Chişinău,Limina,1993. 

Bibliotecă 

5. Dicţionar de artă. Editura Sigma, 1993. Ion Şuşala; Bibliotecă 

Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 
cauză. 

Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, 
lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată 
şi transpusă. 

Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 
rezumatul este o oglindă micșorată, dar fidelă textului 
sursă. 

Text formatat citeț, lizibil,  plasarea clară în pagină. 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Ovidiu Bărbulescu. 

6. Mă joc și creez.activități integrate la educația plastică. Bibliotecă 

7. Tudor Stavilă. Arta plastică modernă din 

Basarabia.Știința. 2000 

Bibliotecă 

8. Adriana Botez Crainic. Istoria artelor plastice. Vol. I.,II 

Bucureşti, 1996 

Bibliotecă 

9. Nicolae Floteanu. Desen artistic şi educaţia plastică. 

Editura A.L.L.Educaţional.Bucureşti,1998 

Bibliotecă 

10. R.Calistru. Aplicaţie prin rupere. AB OVOnr l,1990,pag 

27. 

Bibliotecă 

11. Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la 

Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 din 

15 noiembrie 2018). 

Biblioteca 

Sala de lectură 

 


