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I.  Preliminării 

Curriculumul disciplinar Desen I este un document normativ ce face parte din Componența 

fundamentală la specialitatea Grafica, include 90 de ore, dintre care 45 de ore constituie 

contact direct și 45 de ore – studiu individual. Se studiază în anul IV, semestrul VII de studii. 

Evaluarea finală - examen. Este prevăzut pentru realizarea procesului de pregătire al 

specialiștilor cu calificarea Grafician în domeniul de formare profesională 213 - Arte Plastice în 

învățământul profesional tehnic postsecundar şi se studiază obligatoriu. 

Obiectul de studiu al acestei discipline este figura umană nudă și îmbrăcată în desen. Disciplina 

Desen I urmăreşte o conştientizare al actului creator ca demers important în educaţia 

creativităţii artistico-plastice al viitorului grafician. Studierea disciplinei Desen I contribuie 

formării la elevi a competențelor profesionale de reprezentare plastică al corpului uman prin 

mijloace specifice desenului. 

Scopul disciplinei este de ai înzestra pe viitorii graficieni cu cunoştinţe, deprinderi practice, 

capacităţi de înţelegere profundă a noţiunilor fundamentale de: rezolvare compoziţională a 

subiectului în format, reprezentare a formei și a spațiului, respectarea proporțiilor figurii 

umane, aplicând cunoștințele din domeniul anatomiei plastice, perspectivei aeriene și liniare, a 

legităţilor de clarobscur, principiilor, metodelor şi procedeelor de efectuare ale unui desen al 

figurii umane nude și îmbrăcate. Curriculumul disciplinar Desen I propune elevului experiența 

creației și comunicării artistice în procesul studiului figurii umane, oferindu-i posibilitatea de 

percepere, analizare și redare a omului, acumulând experiența cunoașterii și încrederii în 

forțele proprii.  

Cerinţele prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care elevul trebuie să le stăpânească 

înainte de a începe studierea disciplinei Desen I sunt cunoştinţele şi abilităţile dobândite de elev 

în cadrul de cercetare și de îndeplinirea cu succes a unităților de învățare prevăzute la unitățile 

de curs: Desen; S.03.A.030 Anatomia plastică. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Stăpânirea desenului este principala condiţie tehnică, pe care viitorul grafician trebuie să o 

posede înainte de a avea oportunități de a crea, a evalua, a recepta și a produce valori. 

Disciplina Desen I înzestrează elevul cu abilități de aplicare ale limbajului plastic acromatic, 

ideilor și expresiilor grafice, ce pot fi aplicate în procesul studierii și realizării unei figuri umane 

în desen. Un viitor grafician nu poate realiza o operă de artă complexă fără aprofundarea 

studiului desenului în contextul cunoașterii, analizei și executării unui desen valoric. Aceasta şi 

determină scopul disciplinei date, precum şi valoarea ei educativă. Cunoaşterea elementelor de 

expresie specifice desenului şi ale modalităţilor de aplicare în studiul figurii umane constituie 

obiectivele disciplinei. Temele de studiu derivă una din alta, având o legătură succesivă. Pentru 

conştientizarea acestui proces de elaborare se vor analiza de fiecare dată sarcinile propuse. 

Graficianul trebuie să cunoască și să utilizeze materialele, tehnicile de desen academic. 
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Curriculumul disciplinar Desen I reprezintă un instrument de orientare şi predare ştiinţifică, 

teoretică şi practică a noţiunilor artistico-plastice. Aplicarea lor în reprezentarea figuri umane 

impune din partea profesorului de artă plastică cunoştinţe ample teoretice și experiență 

practică.   

Studiul disciplinei Desen I va contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale și 

familiarizarea viitorilor specialişti în domeniul Artei Plastice, anume cu specializarea de 

Grafician, capacităţi de înţelegere profundă şi de analiză a metodelor şi procedeelor în 

elaborarea şi crearea unui desen al figurii umane nude și  îmbrăcate. Disciplina îl va ajută pe 

elev să: 

 formeze competenţe profesionale de a realiza corect un desen al corpului uman  nud / 

îmbrăcat; 

 formeze competenţe profesionale de a realiza o analiză profundă a desenului: rezolvării 

compoziţionale, rezolvării valorice, aplicării tehnicii potrivite; 

 aplice metodele de elaborare şi creare ale unui desen al figurii umane nude / îmbrăcate. 

 

Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui curriculumul disciplinar vor fi necesare 

pentru studierea unităţilor de curs cu nivel de complexitate mai  înalt:  

F.08.O.016 Desen II; 

F.08.O.017 Pictura II; 

S.07.O.025 Compoziția în grafică I; 

S.08.O.027 Compoziția în grafică II; 

și la realizarea lucrării de diplomă. 

De asemenea, ele vor fi de un real folos pentru dezvoltarea unei cariere profesionale de succes 

în calitate de Grafician. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1.     Reprezentarea plastică a figurii umane nude în desenul constructiv. 

CS2.    Reprezentarea plastică a figurii umane îmbrăcate în desenul constructiv. 

CS3.    Realizarea unui desen al figurii umane îmbrăcate în mediu ambiant. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

7 90 3 42 45 Examen 3 

V. Unităţile de învăţare 
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Unități de competență Unități de conținut 

1. Desen constructiv al figurii umane nude 

 
 1. Reprezentarea plastică a figurii umane nude 
în desenul constructiv. 
 organizarea spaţiului plastic prin 

intermediul liniei; 
 respectarea principiului de 

proporţionalitate din domeniul anatomiei 
plastice în procesul reprezentării figurii 
umane; 

 utilizarea liniei pentru redarea formei; 
 aplicarea procedeelor artistice în 

reprezentarea figurii umane nude. 

 
1.1 Reguli de executare a desenului constructiv al 
figurii umane nude. 
1.2 Legități de amplasare a figurii umane nude în 
format. 
1.3 Analiza și modelarea valorică a figurii umane 
nude în spațiu prin intermediul liniei.  
1.4 Generalizarea și finisarea desenului constructiv 
al figurii umane nude. 
 

2. Desen constructiv al figurii umane îmbrăcate  

 
 2. Reprezentarea plastică a figurii umane 
îmbrăcate în desenul constructiv. 
 organizarea desenului, ținând cont de 

particularitățile de construire ale corpului 
uman îmbrăcat; 

 respectarea legităților de reprezentare a 
omului; 

 aplicarea tonului pentru  redarea formei; 
 armonizarea elementelor morfologice într-

un ansamblu în cadrul studiului. 

 
2.1 Principii de executare a desenului constructiv al 
figurii umane îmbrăcate. 
2.2 Modalități de amplasare a figurii umane 
îmbrăcate în format. 
2.3 Modelarea detaliilor a figurii îmbrăcate prin 
intermediul liniei. 
2.4 Generalizarea și finisarea desenului constructiv 
al figurii umane îmbrăcate. 
 

3. Desen tonal al figurii umane îmbrăcate în mediu ambiant. 

 3. Realizarea unui desen al figurii umane 
îmbrăcate în mediu ambiant. 

 aplicarea regulilor de organizare a spaţiului 
plastic prin intermediul liniei şi tonului; 

 realizarea desenului a modelului îmbrăcat 
în mediu ambiant, folosind mijloacele şi 
principiile grafice; 

 respectarea principiului de 
proporţionalitate şi subordonare a formei; 

 aplicarea noţiunilor studiate la alte 
discipline de specialitate la desenarea 
figurii umane îmbrăcate în mediu ambiant. 
 

 
3.1 Principii de amplasare compozițională în 
format a figurii umane îmbrăcate în mediu 
ambiant. 
3.2 Analiza și modelarea valorică a formei figurii 
umane îmbrăcate în spațiu prin intermediul 
clarobscurului. 
3.3 Aplicarea tonalității la modelarea detaliilor 
figurii umane îmbrăcate în mediu ambiant.  
3.4 Mijloace plastice în procesul de generalizare și 
finisare a lucrării figurii umane îmbrăcate în mediu 
ambiant. 
 

 

 

 

 

VI.   Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
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Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 

1 Desen constructiv al figurii umane nude. 24 1 11 12 

2 Desen constructiv al figurii umane îmbrăcate 
în poziție identică cu sarcina precedentă. 

24 1 11 12 

3 Desen tonal al figurii umane îmbrăcate în 
mediu ambiant.  

42 1 20 21 

Total:  90 3 42 45 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Sarcinile pentru studiul individual ghidat de profesor vor reieşi din temele desfăşurate la orele 

de contact direct şi se vor realiza sub formă de sarcini suplimentare individuale şi anume: 

realizări de crochiuri, schiţe liniar - tonale, continuarea lucrului de sine stătător asupra sarcinii 

efectuate în cadrul orelor de contact direct, alte sarcini experimentale care vor contribui la 

rezolvări de probleme legate de procesul instructiv - educativ, axate pe temele desfăşurate la 

orele de contact direct. Sarcinile pentru lucrul individual se planifică în proiectările semestriale 

de lungă durată. 

 

 

Materii pentru studiul individual 

 

 

Produse de elaborat 

 
Modalităţi 

de evaluare 

 
Termeni 

de realizare 

1. Desen constructiv a figurii umane nude. 

1.1 Proporțiile și plastica figurii umane 
nude. 
1.2 Amplasarea în spațiu a figurii umane 
nude prin intermediul liniei de diferite 
valorații. 
 

Crochiuri de figură 
umană nudă. 

 

prezentarea 
crochiurilor 

 
Săptămâna 

1-4 
 

2. Desen constructiv al figurii umane îmbrăcate  

2.1 Proporțiile și plastica în realizarea 
crochiului de figură umană îmbrăcată. 
2.2 Amplasarea în spațiu a figurii umane 
îmbrăcate prin intermediul liniei de 
diferite valorații. 
 

Crochiuri de figură 
umană îmbrăcată. 

 

prezentarea 
crochiurilor 

Săptămâna 
5-8 

3. Desen tonal a figurii umane îmbrăcate în mediu ambiant. 
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3.1 Raporturile valorice mari în realizarea 
crochiului de figură umană îmbrăcată în 
mediu ambiant. 
3.2 Reprezentarea sursei de lumină prin 
intermediul clarobscurului. 

Crochiuri de figură 
umană îmbrăcată în 
mediu ambiant. 

prezentarea 
crochiurilor 

 
Săptămâna 

9-15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice ore 

1 Desen constructiv al figurii 
umane nude. 

Desen academic. Format: 60*80. Material la alegere.  11 

2 Desen constructiv al figurii 
umane îmbrăcate. 

Desen academic. Format: 60*80. Material la alegere. 11 

 
3 

Desen tonal al figurii 
umane îmbrăcate în mediu 
ambiant.  

Desen academic. Format: 60*80. Material la alegere. 20 

Total:  42 

 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul disciplinar Desen I a fost elaborat din perspectiva noilor abordări didactice: axare 

pe flexibilitatea conținuturilor, folosire a strategiilor și tehnologiilor didactice moderne, 

orientate spre finalități de învățare, centrare pe elev, creare a precondițiilor de studiere a 

următoarei unități de învățare: Desen II .În procesul de instruire la Desen I orientat spre 

formarea competențelor, vor fi aplicate metode de predare, învățare ce vor avea un caracter 

activ, interactiv cu pondere sporită pe activitățile practice. Ca metode de predare – învățare 

recomandăm: 

Nr. Unități de învățare Metode de predare-învățare 

 
1. 

Desen constructiv al 
figurii umane nude. 

Explicarea, demonstrarea, conversația, dialog dirijat, instructajul, 
problematizarea, exersarea, descoperirea, analiza lucrărilor, 
improvizarea, învățarea prin asociere, metoda lucrărilor practice. 

 
2. 

Desen constructiv al 
figurii umane îmbrăcate 
în poziție identică cu 
sarcina precedentă. 

Utilizarea materialului didactic ilustrativ, explicarea, 
problematizarea, demonstrarea, instructajul,  exersarea, 
descoperirea, analiza lucrărilor, improvizarea, învățarea prin 
asociere, metoda lucrărilor practice. 

3. Desen tonal al figurii 
umane îmbrăcate în 
mediu ambiant.  

Demonstrarea,explicarea, conversația, dialog dirijat, instructajul, 
problematizarea, exersarea, descoperirea, analiza lucrărilor, 
improvizarea, învățarea prin asociere, metoda lucrărilor practice. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
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Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, având rolul de 

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

centrată pe competenţele profesionale formate la diferite etape de studiu. Gândirea creativă şi 

învăţarea prin descoperire trebuie încurajate și just apreciate de către cadrul didactic. 

Promovarea modului variat de abordare a problemelor, gândirea independentă, toleranţa faţă 

de ideile noi şi critica constructivă îi va încuraja pe elevi. Procesul de evaluare este o activitate 

etapizată, determinată de complexitatea acțiunilor și sarcinilor realizate în cadrul disciplinei 

date. Evaluarea cuprinde întotdeauna judecăţi de valoare enunţate de către profesor, pornind 

de la anumite informaţii primite de către acesta. Personalitatea elevului trebuie să fie scoasă în 

evidenţă şi promovată, relevând aptitudinile prin care el se deosebeşte de colegii săi şi 

posibilităţile lui de manifestare în plan profesional. În cadrul disciplinei date se va desfăşura 

evaluarea formativă şi evaluarea sumativă.   

Evaluare formativă se va realiza de către comisia formată cel puțin din 3 cadre didactice, 

specializate în domeniu respectiv, care pe tot parcursul procesului instructiv în baza termenilor 

stabiliţi de proiectul didactic de lungă durată vor observa decalajul dintre progresia învățării 

școlare și cerințele programei curriculare, având funcție informativă. La evaluarea sarcinilor de 

studiu se va urmări coerenţa cu tema unității de conținut, încadrarea compozițională,  

corectitudinea aplicării practice a cunoștințelor din domeniul  anatomiei plastice la 

reprezentarea  figurii umane, nivelul de gândire profesională al elevului, alegerea creativă și 

demonstrarea gustului artistic în procesul de executare a desenului, abilităţi de lucru cu diverse 

materiale grafice, respectarea acurateţei și termenelor de prezentare.  

Ca forma de evaluare se recomandă pentru orele de  contact direct: evaluarea etapizată a 

lucrărilor practice în forma de vizionări.  

Evaluarea formativă a materialului studiat individual se va face în baza prezentării produselor, 

indicate în capitolul VII. Notele de la studiul individual vor fi luate în calcul cu notele acumulate 

de la contactul direct pentru obţinerea notei finale la disciplină. La evaluarea studiului 

individual se va urmări corelarea materialelor prezentate cu tema propusă, complexitatea lor, 

nivelul de profunzime a analizei efectuate, creativitatea și originalitatea la realizarea schiţelor 

de ideii, argumentarea și realizarea concluziilor, calitatea prezentării, respectarea termenelor 

de prezentare.  

Evaluarea sumativă va fi echivalentă cu vizionarea finală şi se va realiza prin vizionarea 

lucrărilor în cadrul unei expoziţii la sfârşitul semestrului de către Comisia Artistică și de evaluare 

al instituției de învățământ. Evaluarea sumativă va avea funcția de constatare a nivelului atins. 

Nota finală la disciplină se va constitui ca medie a notelor de la orele de contact direct și studiu 

individual, împreună cu nota de la examen. Pentru a avea dreptul de a susține examenul și 

pentru a obţine nota de trecere, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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 participare activă  și efectuarea integrală a temelor la orele de contact direct; 

 participare activă și efectuarea integrală a temelor de studiu individual indicate; 

 prezentarea lucrărilor efectuate pe tot parcursul semestrului, inclusiv lucrarea de 

examen la vizionarea semestrială. 

 

Criterii de evaluare cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale în cadrul disciplinei Desen I: 

 

 reflectarea subiectului; 

 organizarea spaţiului compoziţional; 

 corectitudinea aplicării legităților din domeniul anatomiei plastice și a proporțiilor la 

desenarea figurii umane; 

 utilizarea mijloacelor de expresie artistico-plastică; 

 utilizarea materialelor şi tehnicilor de desen; 

 expresivitatea şi originalitatea desenului; 

 atitudine individual-creativă. 

 

Creditele se alocă integral dacă elevul îndeplineşte volumul de muncă pretins sub toate formele 

prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum cu nota „5”. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competenţelor ce trebuie formate şi dezvoltate în cadrul 

disciplinei  Desen I trebuie asigurat un mediul de învăţare autentic, relevant și centrat pe elev. 

Cerințe față de sălile de curs: sală de curs dotată cu tot necesarul pentru lecțiile de desen: 

mobilier școlar, șevalete, scaune, podium pentru model, lampă cu suport pentru iluminarea 

modelului,  mostre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
 

Denumirea resursei 
Locul în care 

poate fi 
Nr. de 

exemplare 
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consultată/ 
accesată/ 
procurată 

disponibile 

1. 
Bamemes G., Der nackte mensch, VEB Verlag der Kunst, 
Dresden, 1969 

internet  

2. 
Bamemes G., Wirzeichnen den Menschen, Wessen 
Volkseigener Verlag, Dresden, 1989 

internet  

3. 
Gordon L., DrawingtheHumanHead, BT Batsford Ltd, London, 
1996 

internet  

4. 
GordonL., The figure in action, BT Batsford Ltd, London, 
1997 

internet  

5. 
Şuşală I., Băbulescu O., Dicţionar de artă: termeni de atelier, 
Bucureşti, Sigma, 1993 

internet  

6. 
Баммес.Г., Пластическая анатомия и визуальное 
выражение, изд. Дитон, Москва, 2011 

internet  

7. 
Баммес.Г., Образ человека. Учебник и практическое 
руководство по пластической анатомии для художников, 
Изд. AUE-VerlagGmbH, 2011 

internet  

8. 
Баммес. Г., Изображение человека. Основы рисунка с 
натуры, издательство Дитон, Москва, 2012 

internet  

9. 
Клебер Г, Полный курс обнажённой натуры, издательство 
Внешсигма, Москва, 2000 

internet  

10. 
Ли Н., Основы учебного академического рисунка, 
издательство Эксмо,  Москва, 2017 

internet  

11. 
Могилевцев В., Основы рисунка, издательство 
Артиндекс, Санкт-Петербург, 2007 

internet  

12. 
Могилевцев В., Наброски и учебный рисунок, 
издательство Артиндекс, Санкт-Петербург, 2011 

internet  

13. 
Королёв А., Учебный рисунок. Методика преподавания, 
издательство  Артиндекс, Санкт-Петербург, 2007 

internet  

14. 
Краморов С., Конструктивный Рисунок, издательство 
Академия, Омск, 2005 

internet  

15. 
Куриляк Р., Анатомический рисунок фигуры человека в 
контрапосте, издательство Ромул,Санкт-Петербург, 2003 

internet  

16. 
Куриляк Р., Строение фигуры человека и её 
изображение, издательство Ромул,Санкт-Петербург, 2003 

internet  

 

 

 


