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I. Preliminarii 

  

 Curriculum-ul pentru disciplina  Bazele compoziţiei costumului se adresează elevilor din 

anul IV, specialitatea „Modelarea,proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot”, domeniul 

Inginerie, prelucrare şi construcţii, Colegiul Tehnologic din Chişinău, a fost elaborată avându-se 

în vedere următoarele: 

 noua structură a sistemului de învăţământ de studii medii de specialitate din  Moldova; 

 curriculum-ul parcurs de elevi  în anul IV aria curriculară la specialitatea „ 

Modelarea,proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot  ”; 

 reperele impuse de Ministerul Educaţiei din RM privind aprobarea Planurilor cadru de 

învăţământ pentru studii medii de specialitate privind lista disciplinelor din cultura de 

specialitate la colegiul,  specialitatea MPTCT; 

 necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale, 

exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea ciclului al 

colegiului.  

Disciplina   Bazele compoziţiei costumului oferă  elevilor  cunoştinţe,  abilităţi  şi  

deprinderi, referitoare la citirea și reprezentarea desenelor artistico-tehnice ale modelelor 

vestimentare, cu referire mai ales la modul de realizare  a  proiectelor grafice a colecţiilor şi 

semicolecţiilor de îmbrăcăminte,  ideea, compoziţia,  specificaţiile  artistice,  structura  

cromatică,  citirea,  reprezentarea stilistico-proporţională, identificarea  şi  explicarea izvorului 

de inspiraţie, liniilor constructive, decorative, picturale, materialelor propuse. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Principiul de bază în predarea disciplinei  Bazele compoziţiei costumului îl constituie 

crearea unui cadru de învăţare autentic, apropiat de practica de zi cu zi, de interesele persoanei, 

de specificul profesiei alese şi orientat spre dezvoltarea competenţelor creative specifice.   

Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, 

prin valorificarea unor tehnici moderne de formare profesională  iniţială, inclusiv diverse simulări 

ale situaţiilor din viaţa profesională. 

Astfel, principalele valori şi atitudini ce va orienta procesul didactic constituie: 

1. adaptarea  la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice,artistico-creative. 

2. responsabilitatea pentru asigurarea calităţii artistice ale produselor de îmbrăcăminte; 

3. manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic şi artistic; 

4. conştientizarea importanţei ideilor modelelor de îmbrăcăminte . 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei  

 

1. Adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei artistico - creative. 

2.  Stimularea curiozităţii pentru investigarea unor fenomene sau procese ale modei 

contemporan şi istoriei modei. 

3.  Dezvoltarea gândirii autonome, critice şi creative în domeniul tehnico-artistic. 

4.  Respectarea stilistică,cromatică,proporţională pentru asigurarea calităţii produselor de 

îmbrăcăminte. 

5. Formarea şi dezvoltarea imaginaţiei artistice,compoziţionale,tehnice, spaţiale.  
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IV. Administrarea disciplinei 

 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

S
em

es
tr

u
l Numărul de ore 

M
o
d

a
li

ta
te

 

d
e 

ev
a
lu

a
re

 

N
u

m
ă
ru

l 

d
e 

cr
ed

it
e
 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

seminar 

F.07. O.019 Bazele 

compoziţiei 

costumului 

VII 90 30 30 30 Ex. 3 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut  

1. Noţiuni generale privind bazele compoziţiei costumului 

 Argumentarea necesităţii  Bazei 

compoziţiei costumului  în industria 

uşoară şi economia naţională. 

 Definirea noțiunilor preliminare.  

 Precizarea elementelor compoziţionale 

 Respectarea elementelor stilistice a 

modelului de îmbrăcăminte,colecţiei 

vestimentare. 

 Aplicarea elementelor compoziţionale în 

lucrări grafice. 

1. Noţiune de compoziţie a costumului 

2. Apariţia modei,tendinţele. 

3. Funcţiile şi clasificarea costumului. 

4. Compoziţia îmbrăcămintei. 

5. Moda şi sortimentul de îmbrăcăminte –

anotimp,destinaţie,vârstă etc.. 

6. Noţiune de ansamblu,garderobă,compleu în costum.  

 

2.Microstilurile,stilurile de bază în vestimente moderne.  

 

 Cunoaşterea tipurilor de stiluri, 

microstiluri. 

 Descrierea regulilor principale 

caracteristice stilurilor.   

 Identificarea principiilor compoziţionale 

de bază la realizarea modelelor de 

îmbrăcăminte.  

 Utilizarea liniilor constructive  ale 

modelelor vestimentare în  desenele  

artistice. 

 Înţelegerea şi utilizarea limbajului specific 

la descrierea procesului de formare a 

colecţiilor vestimentare 

1. Stilurile vestimentare moderne. 

2. Microstilurile vestimentare moderne. 

 

3.Costumul ca parte componentă a industriei modei 

 Deosebirea dintre costum şi imagine 

artistică. 

 Definirea elementelor compoziţionale. 

 Plasarea centrului compoziţional. 

 Cunoaşterea tehnicilor de redare a 

materialelor. 

 Aplicarea ideilor  formelor constructive în 

siluete arhitectonice. 

 

1. Moda şi costumul.  

2. Linia şi pata în costum  

3. Metode de realizare în culoare şi prelucrare a 

detaliilor a colecţiei propuse - izvor-un model 

vestimentar haute coutiure. 

4. Arhitectonica-idei inedite de autor –tehnică ale 

modelelor moderne. 

4.Interferenţe dintre stil,proporţie, culoare,perioadă istorică,formă. 



 Clasificarea stilurilor contemporane.  

 Definirea reprezentărilor colecţiilor de 

îmbrăcăminte specifice stilisticii caselor 

de modă . 

 Cunoaşterea regulilor de reprezentare a 

pieselor în proiecţie ortogonală 

 Enumerarea regulilor principale de 

siluite,forme ,culori,proporţii,perioade 

istorice,stiluri moderne.  

 Alegerea gamei cromatice principale şi 

stabilirea tehnicii de executare. 

 Reprezentarea desenelor pe materiale.  

 Identificarea stilizării izvorului propus.  

 Utilizarea limbajului specific la descrierea 

aspectului exterior al modelelor - linii, 

decor, materiile, tehnici de îndeplinire. 

 Prelucrarea 

detaliilor,facturii,culorii,fondalului.  

 

1. Stilurile istorice ale modei. 

2. Pictorii modelieri renumiţi. 

3. Descrierea stilisticii caselor de modă. 

4. Clasificarea perioadelor istorice ale modei. 

5. Stilizarea modernă în costum contemporan a 

costumului istoric, Prelucrarea detaliilor 

6. Silueta. 

7. Clasificarea felurilor de forme şi siluete în costum. 

8. Proporţiile în îmbrăcăminte. 

9. Studiul gamei cromatice. 

5.Analiza dintre siluetă,formă,scară,linie,pată,factura în îmbrăcăminte. 

 Clasificarea felurilor de linii în costum. 

 Definirea reprezentării grafice a siluetelor  

vestimentare. 

 Cunoaşterea regulilor de reprezentare a 

facturii tricotajelor ,tehnicilor de 

executare.  

 Utilizarea limbajului specific la descrierea 

procesului de realizare a unui model,a unei 

colecţii de îmbrăcăminte.  

 Aplicarea regulilor de reprezentare grafică. 

 Citirea şi reprezentarea  cromatică a  

formelor  constructive în colecţii moderne 

1. Linia şi pata în costum. 

2. Scara sau mastabele în costum. 

3. Reprezentarea diverselor siluete  pe figuri  stilizate.  

4. Aplicaţii ale reprezentării facturii tricotului 

în desenul artistic.  

5. Reprezentarea diverselor forme de îmbrăcăminte în 

colecţii moderne. 

6. Executarea desenelor artistice utilizând diverse izvoare de inspiraţie. 

 Explicarea noţiunii de schiţă  a drapajelor 

în rochii de seară. 

 Cunoaşterea compoziţiei proporţionale la 

executarea desenelor colecţiilor de 

modele. 

 Explicarea modului de executare a schiţei 

desenului cu folosirea fontului….. 

 Analizarea modelului în baza izvorului-

costumul popular,folcloric. 

 Citirea şi interpretarea schiţelor şi ideilor 

de autor. 

1. Executarea schiţelor –izvoare-draperia,basmaua.  

2. Executarea schiţei după model şi izvor muzica sau 

literatura. 

3. Izvoare :profesia,reclama,teatru,drumuri, 

anotimpuri. 

4. Executarea desenului creativ a costumului cu izvor 

de inspiraţie costumul naţional. 

7. Proprietăţile plastice ale materialelor. 

 Identificarea structurii  diverselor 

materiale din tricot. 

 Deosebirea grafică a materialilor. 

 Citirea şi interpretarea cromatică a ideilor 

selectate. 

 Analizarea şi reprezentarea  stilistică a 

1. Proprietăţile plastice ale tricotajelor. 

2. Compoziţia a 3-4 facturi de materiale in 

vestimentaţie modernă. 

3. Reprezentarea artistică a proiectelor grafice.  



compoziţiei ,a graficii,a centrului . 

8. Ansamblu,compleu,garnitură,colecţie. 

 Clasificarea noţiunii de ansamblu 

 Clasificarea noţiunii de compleu. 

Cunoaşterea regulilor compoziţionale. 

 Identificarea tipurilor de colecţii 

vestimentare. 

 Enumerarea pictorilor vestiţi din lume,ţară 

şi descrierea operei lor.  

 Reprezentarea lucrărilor de autor utilizând 

idei inedite. 

 Aplicarea teoriei în practică a lucrului 

creativ pe etape la proiecte grafice . 

 Utilizarea limbajului specific la descrierea 

procesului de reprezentare a desenelor  

creative . 

1.Noţiune de ansamblu în costum. 

2.Noţiune de compleu în costum. 

3.Noţiune de garnitură în costum. 

4Principii de organizare a unei colecţiei vestimentare. 

5.Sursa de inspiraţie –lucrarea artistică a iluştrilor 

pictori mondiali. 

6.Sursa de inspiraţie – lucrarea artistică a iluştrilor 

pictori plastici R.M. 

7.Reprezentarea colecţiei de modele vestimentare  

moderne cu imagine artistică şi izvor-

tapiseria,ceramica,sculptura naţională. 

8.Ornamentul naţional-în vestimentaţie modernă din 

tricot. 

 

 Generalizarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor la Bazele compoziţiei 

costumului 

Recapitulare  

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr.  

crt.  

Unităţi de învăţare 

 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

seminar 

1. Noţiuni generale privind bazele 

compoziţiei costumului. 
12 6 4 2 

2. Microstilurile,stilurile de bază în 

vestimente moderne. 
10 4 4 2 

3. Costumul ca parte componentă a 

industriei modei 
12 4 4 4 

4. Interferenţe dintre stil,proporţie, 

culoare,perioadă istorică,forma. 
12 4 4 4 

5. Analiza dintre siluetă, formă, scară, 

linie, pată, factura în îmbrăcăminte. 
12 4 4 4 

6. Executarea desenelor artistice utilizând 

diverse izvoare de inspiraţie. 
12 4 4 4 

7. Proprietăţile plastice ale materialelor. 8 2 2 4 

8. Desenul de ansamblu 

compleu,garnitură,colecţie de autor. 
12 2 4 6 

      

 Total 90 30 30 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de  

evaluare  

Termeni de  

Realizare 

1. Noţiuni generale privind bazele compoziţiei costumului. 

1.1 Metode de executare. 

1.2Cromatica adecvată.  

1.3Categoriile de vârstă. 

1.1 Lucrare grafică 1 

  Moda şi sortimentul 

de îmbrăcăminte –

anotimp,destinaţie, 

vârstă 

Vizionare 2 

2. Microstilurile, stilurile de bază în vestimente moderne. 

2.1 Cunoaşterea 

microstilurilor 

vestimentare 

moderne. 

 

2.1 Lucrare 

grafică 2 

Microstilurile 

vestimentare 

moderne. 

  

Interviu. Vizionare. 2 

3. Costumul ca parte componentă a industriei modei 

3.1 Dispunerea ideilor pe 

desen. 

3.2 Metode de lucru 

creativ. 

3.1 Metode de 

realizare în culoare, 

prelucrarea 

detaliilor a 

colecţiei propuse-

izvor-un model 

vestimentar haute 

coutiure. 

 

Autoevaluare  4 

4. Interferenţe dintre stil,proporţie, culoare,perioadă istorică,forma. 

4.1 Stilizarea modernă în 

costum contemporan a 

costumului istoric-etape de 

lucru. 

 

4.2 Prelucrarea detaliilor 

4.3 Selectarea celor mai 

reuşite lucrări. 

4.1Lucrare 

grafică 3 

Stilizarea 

modernă în 

costum 

contemporan a 

costumului 

istoric, 

Prelucrarea 

detaliilor 

 

Interviu  

 

Demonstrare/expoziționale 

4 

5. Analiza dintre siluetă, formă, scară, linie, pată, factură în îmbrăcăminte. 

5.1 Reprezentarea artistică 

figurilor stilizate. 

5.2 Aplicaţii ale 

reprezentării facturii 

desenului artistic  

5.1Lucrarea-4 

Aplicaţii ale 

reprezentării facturii 

tricotului 

în desenul artistic.  

5.2 Lucrarea-5 

Reprezentarea 

diverselor forme de 

îmbrăcăminte în 

colecţii moderne. 

Rezolvări de 

probleme 

Vizionare. 

 

Comunicări  

 

2 

 

 

 

 

 

2 



 

6. Executarea desenelor artistice utilizând diverse izvoare de inspiraţie. 

6.1Fazele premergătoare la 

executarea desenului  

6.2Executarea desenului la 

scară,proporţie,masă,detalii

,decor. 

6.1Lucrarea -6. 

Executarea schiţei 

după model şi 

izvor muzica sau 

literatura. 

 

Prezentare  

Autoevaluare 
4 

7.Proprietăţile plastice ale materialelor. 

7.1 Metode de reprezentare 

facturii tricotajelor    . 

 

7.1Lucrare -7 

Proprietăţile 

plastice ale 

tricotajelor. 

   

Vizionare. Comunicări. 4 

8.Desenul de ansamblu  ,compleu,garnitură,colectie de autor. 

8.1 Reprezentarea pe etape 

a lucrului creativ a unei 

colecţii. 

8.2 Reprezentarea 

diverselor linii. 

8.1  Principii de 

organizare a unei 

colecţiei vestimentare. 

 

Interviu 

Autoevaluare 
6 

Recapitulare  

 Portofoliul   Prezentarea portofoliului  

 

 

VIII. Lucrările grafice recomandate  

 

 Lucrare grafică 1: Moda şi sortimentul de îmbrăcăminte –anotimp,destinaţie, vârstă 

 Realizează în creion, pe planşe format A4, A3se propun modele interesante, gama 

cromatică,  un anotimp,destinaţie, vârstă la alegere ,selectarea modelelor ,transfer în format 

,prelucrarea detaliilor. Finisarea, canotarea.  

Lucrare grafică 2: Microstilurile vestimentare moderne.  

Realizează în creion, pe planşe format A2, A3se propun modele interesante, gama 

cromatică,  un stil propus individual,destinaţie, la alegere ,selectarea modelelor ,transfer în 

format ,prelucrarea detaliilor şi fondalului. Finisarea, canotarea 

Lucrare grafică 3: Stilizarea modernă în costum contemporan a costumului istoric, sau a 

detaliilor de vestiment istoric . 

Realizarea în creion, pe planşe format A2, A3se propun modele interesante, gama 

cromatică,  un costum sau detaliu istoric la alegere propus individual,destinaţie, ,selectarea 

modelelor ,transfer în format ,prelucrarea detaliilor şi fondalului. Finisarea , panotarea. 

Lucrare grafică 4: Aplicaţii ale reprezentării facturii tricotului 

în desenul artistic.  

Realizează în creion,culoare,factură pe planşe format A2, A3se propun modele 

interesante, gama cromatică,  un stil propus individual,destinaţie,gen, vârstă  la alegere 

,selectarea modelelor ,transfer în format ,prelucrarea detaliilor facturii tricotului şi fondalului. 

Finisarea , panotarea. 

 

Lucrare grafică 5: Reprezentarea diverselor forme de îmbrăcăminte în colecţii moderne. 

Realizarea în creion,culoare, factură, forme-oval,triunghi,A, clepsidră, pătrat, dreptunghi 

pe planşe format A2, A3se propun modele interesante, gama cromatică,  un stil propus 

individual, garnisire, ornament , destinaţie, gen,vârstă  la alegere ,selectarea modelelor ,transfer  
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în format ,prelucrarea detaliilor facturii tricotului , pielii, lânii, blănii şi fondalului. 

Finisarea, panotarea. 

Lucrare grafică 6:  Executarea proiectului grafic a colecţiei vestimentare şi izvor muzica 

sau literatura. 

Realizarea în creion,culoare,factură, forme, pe planşe format A2, A3se propun modele 

interesante, gama cromatică,  un stil propus individual-fantezie,tehnică combinată - grafică-colaj, 

garnisire,ornament ,destinaţie,femei-bărbaţi la alegere ,selectarea modelelor ,transfer în format 

,prelucrarea detaliilor,liniei ,petei,ritmului,unităţii armonioase şi fondalului. Finisarea, canotarea. 

Lucrare grafică 7: Proprietăţile plastice ale tricotajelor.  

Realizarea în creion cu măna liberă,pe planşe format A3,A2, pe care se desenează 

copanarea în format a figurilor umane în modele interesante, cu utilizarea diverselor structuri ale 

tricotajelor, în diverse tehnici de autor ținând cont de proprietăţile plastice ale materialelor 

propuse,se propune gamă contrastă .  

Lucrare grafică 8: Principii de organizare a unei colecţiei vestimentare industriale. 

Realizarea în creion, pe planşe format A2, A3se propun modele interesante, gama 

cromatică,  tehnică la alegere propusă individual, destinație, vârstă, gen ,selectarea modelelor 

,transfer în format ,prelucrarea detaliilor şi fondalului. Finisarea, canotarea. 

   

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Studierea de către elevii  de la specialitatea-a Modelarea,proiectarea şi tehnologia confecţiilor 

din tricot, a disciplinei Bazele compoziţiei costumului  urmăreşte formarea capacităţii de analiză 

a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării ulterioare spre o anumită 

carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind un limbaj specializat. 

Conţinuturile  disciplinei  sunt proiectate pentru a fi parcurse în zece ore pe săptămână.   

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei 

teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit, 

de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a 

cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit. 

Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină 

conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor 

dorite. 

 Pentru atingerea competenţelor dorite, activităţile de învăţare - predare utilizate de 

cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe 

activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile teoretico - practice şi individuale. 

Pentru atingerea de către elevi a competenţelor vizate de parcurgerea disciplinei, 

recomandăm ca în procesul de învăţare/predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe 

acţiune, cum ar fi efectuarea de lucrări practice, aplicative, citirea şi interpretarea 

desenelor,crochiurilor de modele de îmbrăcăminte simple şi complicate, metode explorative 

(observarea directă, observarea independentă ), metode expozitive ( explicaţia, descrierea, 

exemplificarea ).  

Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, ordinea în care acestea urmează a fi parcurse 

fiind, de regulă,  cea propusă în tabelul de corelare a competenţelor profesionale specifice cu 

conţinuturile, dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora în funcţie de resursele 

disponibile şi de nevoile locale de formare.  
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Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea disciplinei Bazele compoziţiei  

costumului  se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare: 

- exerciţii aplicative de utilizare a elementelor şi regulilor de bază specifice compoziţiei 

costumului(linii, pete, formate,proporţii,print,culoare,ritm); 

- exerciţii de realizare a proiectelor grafice ale modelelor de îmbrăcăminte pentru diverse 

anotimpuri; 

- exerciţii grafice de realizare a colecţiilor vestimentare; 

- exerciţii aplicative de citire şi interpretare a desenului tehnic a modelului propus  în care 

se utilizează ornament,linii constructive,desen pe stofă, haşură, culoare; 

- lucrări grafice de reprezentare a stilurilor şi microstilurilor utilizate în domeniu ; 

- exerciţii  aplicative  de  identificare  şi  explicare a  diverselor  tendinţe ale modei 

contemporane. 

     În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele 

principii ale educaţiei: 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor; 

 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

 elevii au stiluri proprii de învăţare, ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi 

din experienţe diferite; 

 participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de 

învăţare; 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile 

noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. 

  

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent, permiţând atât profesorului cât şi 

elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor, să identifice 

lacunele şi cauzele lor, să facă remediile care se impun în vederea reglării procesului de predare 

– învăţare. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor  

probe explicite, corespunzătoare competenţelor specifice vizate, iar ca  metode de evaluare 

recomandăm : 

- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea conceptelor, 

capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată; 

- investigaţia; 

- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele 

educaţionale şi îşi poate impune/ modifica programul propriu de învăţare; 

- metoda exerciţiilor practice. 

- metoda exerciţiilor artistico-practice cu izvoarele de inspiraţie. 

- metoda exerciţiilor practice în baza exemplului propriu a dascălului. 

 

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 

- fişe de observaţie cu figura umană stilizată; 

- fişe cu întrebări tip grilă, întrebări cu alegere multiplă, întrebări de completare; 

- fişe de lucru; 

- interviul; 

- chestionarul; 

- fişe de autoevaluare;                                

- mini proiectul -  prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a  
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bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a 

ideilor şi materialelor într-o lucrare artistică; 

- portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, o modalitate de 

înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. 

La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: 

- motivarea elevului (celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale; 

- prezentarea competenţelor artistice dobândite; 

- demonstrarea achiziţionării abilităţilor cheie. 

Conceput ca un document personal în care elevul poate să înscrie calificativele şi experienţele, 

portofoliul de la disciplina Bazele compoziţiei costumului  va constitui  o biografie creativă a 

elevului,  ce va  descrie competenţele atinse de acesta în domeniu şi experienţa lui de învăţare. El  ar 

putea conţine: 

- un dosar cu toate lucrările realizate de elevul respectiv; 

- informaţii stilistice  ale modei contemporane; 

- proiecte grafice/părţi de proiecte realizate; 

- lucrări scrise curente/lucrări-crochiuri ; 

Portofoliul se realizează prin acumularea în timp, pe parcursul perioadei de şcolarizare, a 

acelor documente considerate relevante pentru competenţele deţinute şi pentru progresul 

înregistrat de elev. Dosarul va prezenta la început o listă cu documentele existente, organizată fie 

tematic, fie tematic şi cronologic. 

Documentele dosarului se acumulează fie la cererea profesorului, fie la dorinţa elevului 

(care va include acele documente pe care le consideră ca fiind semnificative pentru propriul 

progres) şi vor fi alese astfel încât să arate etapele în evoluţia elevului. 

Portofoliul permite elevului: 

- să-şi pună în evidenţă achiziţiile; 

- să-şi planifice învăţarea; 

- să-şi monitorizeze progresul; 

- să ia parte activ la propriul proces de învăţare. 

Portofoliul permite profesorului: 

- să înţeleagă mai bine obiectivele şi nevoile elevului; 

- să negocieze obiectivele învăţării şi să stimuleze motivaţia; 

- să programeze învăţarea; 

- să evalueze progresul şi să propună măsuri şi acţiuni de remediere unde (şi dacă) este 

nevoie; 

- să evalueze activitatea elevului în ansamblul ei. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Profesorul  trebuie  să  aibă  la  dispoziţie  seturi  de  piese  şi  modele  variate  pentru 

exerciţiile  aplicative  şi  să  le  utilizeze  pentru  formarea  deprinderilor  de  muncă creativă  

independentă sau în echipă. 

Instruirea  se  recomandă  să  se  desfăşoare  în  cabinetul  de  compoziţia costumului, de  

către profesorul de specialitate. 

Elevii  vor  trebui  să  folosească  trusele  speciale  de  compoziţia costumului,  coli  de  desen  

de diferite formate. 

Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu 

conţinutul ştiinţific al lecţiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice : 

-  fişe de lucru, modele, seturi de culori, creioane ,pensule ,ilustraţii cu tendinţele 

modei,cu stiluri vestimentare,lucrări de autor,vase pentru apă,, mape cu desene; 

-  suport video corespunzător; 

-  soft educaţional specific; 
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- calculator; 

- videoproiector. 

Cadrul  didactic  va  putea  utiliza  la  tablă spre  exemplificare:  lucrări de autor, lucrări ale 

elevilor, creta.  De  asemenea,  el poate  utiliza  materiale  vizuale de  tipul  prezentărilor 

PowerPoint,  Flash,  planşe pentru  a  demonstra  realizarea  diferitelor  sarcini  de  lucru  trasate 

elevilor. 

 

 

XIII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

 
Nr.  

crt. 
Denumirea resurse Locul în care poate fi  

consultată/ accesată/  

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare  

disponibile 

1. A.L.Alexenu „Mode şi veşminte 

din trecut”,V-I,V.-II Merideane, 

Bucureşti1987 

Biblioteca CTC 4 

2. A.Curteza,Desing vestimentar,, 

Editura Merideane, Bucureşti- 2007 

 

Biblioteca CTC 1 

3. A.Curteza,, Structura colecţiilor 

orientate spre client,, Editura 

Merideane, Bucureşti- 2001 

  

Biblioteca UTM 11 

4. A.Nanu „Artă,stil,costum”, Editura 

Merideane, Bucureşti- 1998 

Biblioteca CTC 2 

5. ГусеиновЕ  Композиция костюма 

Москва2008 

Biblioteca CTC 2 

6. Горячковская М-Художесттвеное 

проектирование одежды2005 

Biblioteca CTC 5 

7. ПормонВ  Композиция и графика 

костюма Москва1984 

Biblioteca CTC 11 

8 ПормонВ  ,,Композиция костюма 

,,Легкая пром..Москва1996 

Biblioteca CTC 10 

9 РосинеОАтлас истории моды-

Издат ЭКСМО-2008 

Biblioteca naţională 9 

10 Reviste de modă-Burda,Atelier, 

Industria modei 

Biblioteca CTC 210 
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