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I. Preliminarii 

Curriculumul modular face parte din Componenta unităților de curs de specialitate și 

este prevăzut pentru pregătirea specialităților cu calificarea: Pictor-decorator ce vor 

efectua sub îndrumare imprimeuri artistice realizate în tehnica – Batic-ului. Ca tehnică 

tradițională de creare a produselor textile, batic-ul se bazează pe tehnologia picturii pe 

pânză/suporturi textile, care își trage obârșia încă din perioada antică, cunoscând o 

largă răspândire în cultura numeroaselor popoare din lume. Tehnica de imprimare –

Batic face parte din marea familie a artelor textile, alături de tapiserie, colaj, 

patchwork, tricot, croșetă și este o cultură ce s-a dezvoltat și s-a manifestat în mai 

multe țări evidențiindu-se prin diversitatea sa cromatică, semantică, tehnologică. 

Actualmente, Imprimeul reprezintă una din categorii ale Artei Vizuale – aplicative, care 

permite crearea unei mari diversități de obiecte/articole textile realizate în scop utilitar 

și estetic, ca exemplu: obiecte pentru menaj și decorarea interioarelor (paravane, 

instalații, draperii, tablouri etc.), sau pentru completarea ținutei vestimentare, ca 

produse de îmbrăcăminte și accesorii (parasol, eșarfe, cravate etc.). 

Principiile de aplicare a culorilor pe suporturi textile se schimbă în permanență, și 

drept urmare, apar noi tehnologii și tehnici de transpunere în material a imprimeului 

artistic. Astăzi există un număr larg de metode de realizare a Batic-ului rece, Batic-ului 

fierbinte, Batic-ului nodal etc., ceea ce condiționează necesitatea studierii continue a 

metodelor de aplicare a culorilor, rezervelor pe suporturi textile. Pentru a dezvolta la 

viitorii pictori-decoratori deprinderi de actualizare și implementare a tradițiilor 

imprimeului artistic în RM, se cere un studiul profund a tehnicilor picturii pe pânză, 

apărute recent și sistematizarea celora deja existente. 

Modulul Tehnici de transpunere - Imprimeu I, echivalent cu 3 credite și este prevăzut a 

fi implementat în semestru trei cu 90 ore de studii, inclusiv 45 ore – pentru contact 

direct cu cadrul didactic și 45 ore pentru lucrul individual al elevului. Evaluarea finală a 

competențelor, formate de către elevi în urma însușirii programelor de studii al 

modulului, este efectuată sub formă de vizionare, produsul final fiind notat de către 

Comisia artistică de evaluare.  

Scopul acestui modul constă în formare la elevi a competențelor și deprinderilor de 

elaborare și executare tehnologică a articolelor/obiectelor în tehnici deferite de 

realizarea a imprimeului artistic – Batic, diferite ca tehnologie, grad de complexitate și 

destinație: panouri decorative, tablouri, parasoluri, accesorii pentru bucătărie etc. 

În obiectivele modulului se înscrie: 

 Formarea la elevi a deprinderilor de analizare și actualizarea a materialelor 

istoriografice și a metodelor de aplicare a culorilor/desenelor pe pânză, apărute 

recent și deja existente; 

 Dezvoltarea abilităților de creație și a viziunii plastice în domeniul Artelor vizuale; 

 Dezvoltarea deprinderilor de organizare și de activitate practică de autodezvoltare 

ca la viitorii pictori – decoratori. 
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Pentru integrarea elevilor în procesului de instruire și formare profesională, și pentru 

asimilarea materialului instructiv, se vor crea condiții favorabile fiecărui elev, fiind 

implicat în activități de grup sau individuale. Alegerea tehnicilor de instruire îi va reveni 

profesorului, care va avea ca sarcină să adapteze procesul de formare a competențelor 

reieșind din  particularitățile individuale a elevilor. 

Precondiții de desfășurare a modulului de referință vizează posedarea de către 

competitorii procesului de instruire a anumitor competențe, în particular: 

 Cunoștințe de bază în cadrul compoziției artistice și decorative; 

 Deprinderi de operare cu elementele limbajului vizual – în special, principii de 

stilizarea a motivelor/formelor, principii de asortarea a culorilor; 

 Deprinderi de pregătire și amestec fizic a culorilor; 

 Competențe de elaborare a soluțiilor compoziționale, în particular a 

compozițiilor bazate pe raporturi cromatice; 

 Competențe de aplicare a diferitor tipuri de coloranți, reieșind din absorbție, 

difuziune, acțiune chimică a coloranților asupra materialelor textile; 

 Cunoștințe generale privind caracteristica materialelor textile de bază și 

auxiliare, proprietățile și aspectele de utilizare ale acestora; 

Eficacitatea modulului respectiv rezidă în competențele formate de către elevi în urma 

promovării a următorilor unități de curs: Desen, Pictură (componenta liceală), 

Compoziție I, II (Componenta fundamentală), Materialogia și tehnologia tapiseriei 

artistice, Tehnici de transpunere I, Colaj/decupaj (Componenta de specialitate), 

Ornamentica (Componenta la liberă alegere). 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Ca domeniul al Artei vizuale, imprimeul artistic, reprezintă una din direcțiile distincte 

de dezvoltare al specialității –Prelucrarea artistică a materialelor, vizând o vastă 

aplicație în designul de interioare, vestimentație și designul textil. Tehnici de 

transpunere a imprimeului permit, cu mijloace relativ reduse crearea unor obiecte 

textile originale și competitive, din punct de vedere artistic, estetic, dar și în aspecte de 

funcționalitate. 

Obiecte realizate în tehnici de transpunere a imprimeului artistic – Batic, prin expresiile 

cromatice și decorative inedite, prin structurare ritmică și caracter nerepetabil de 

soluții compoziționale, prin efectele sale facturale și rafinament convențional și 

neconvențional, cu ușurință cuceresc publicul larg de consumatori și sunt în 

permanență solicitate de piața artistică al RM. 

În aspect de poziție și importanță al specialității, Tehnici de transpunere – Imprimeu I 

este unul integrativ, bazat pe un număr de unități de curs din anul I de studii, având ca 

obiectiv primar activitatea de concepere și transpunere a tehnicilor de realizare a 

obiectelor de creație specifice artei textile și a ramurilor de prelucrare artistică a 

suprafețelor textile. 
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Competențele formate și dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare la însușirea 

unităților de curs din aria Artei textile: Tehnici de transpunere – imprimeu II, 

Transpunerea în materiale textile, Expresii volumetrice-tehnici mixte, etc. Aptitudinile 

formate în cadrul acestui modul vor fi actuale la desfășurarea activităților practice și în 

procesul de realizare al proiectului de diplomă. De asemenea, competențele formate 

în procesul însușirii modulului dat vor permite elevului/pe viitor absolventului 

specialității 21430 Prelucrarea artistică a materialelor, să desfășoare cu eficiență atât 

activitățile de creație artistico-plastice, cât și cele cu caracter antreprenorial în vederea 

elaborării și executării a pieselor/obiectelor realizate în tehnici imprimeului textil. 

III.  Competenţe profesionale specifice modulului 

În cadrul modulului Tehnici de transpunere – Imprimeu I vor fi formate și dezvoltate 

următoarele competențe profesionale specifice: 

1. Identificarea tehnicilor  și materialelor utilizate la realizarea  imprimeului textil  

2. Atribuirea corectă a etapelor de transpunere în material a batic-ului în tehnica 

liberă. 

3. Implementarea desenelor nodulare și a tehnicii de colorare a suprafețelor textile de 

bumbac. 

4. Crearea imprimeului artistic conform etapelor tehnologice de executare a batic-ului 

fierbinte. 

5. Reproducerea tehnologică a procesului de stampare în imprimeul artistic. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică Laborator 

III 90 6 35 4 45 examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Clasificarea articolelor confecționate în tehnica imprimeului artistic 

UC1. Identificarea 
tehnicilor  și materialelor 
utilizate la realizarea  
imprimeului textil 

 

1.1. Arta batic-ului. Din istoria 
baticului rece, fierbinte, batic 
nodular, stambă etc.  

1.2. Inițiere în tehnicile 
imprimeului textil: 

- tehnica pe umed-picturală; 
- tehnica – vibrată; 
- tehnica vaporoasă „pe uscat”; 
- tehnica a signetului (sigiliului) 

gravat adânc – stambă sau 
altfel, procedeu de reprodu-
cere cu șablonul.  

- tehnica nodulară – „shibori”, 
plangi etc. 

1.3. Materiale textile, unelte, 
coloranți, procedee tehnice. 

1.3.1. Materiale textile: bumbac, 
viscoză, mătasea (naturală, 
artificială, acetat), crep-uri 
(crepe georgete, crepe de 
chine, crepe satin), capron. 

1.3.2. Coloranți și substanțe de 
fixaj: naturale, de anilină 
(lichide), acrilice (lichide și 
vârtoase), fluorescente ș.a. 

1.3.3. Unelte: tub din sticlă cu 
rezervor, pâlnie „tjanting-ul”, 
targă reglată, șevalet, pensule 
și perii. 

1.3.4. Rezerve și metodele de 
preparare a acestora: adeziv de 
cauciuc, ceară (parafină), 
contururi pentru decor. 

A1. Enumerarea 
modelelor de batic de 
diferite categorii (rece, 
fierbinte, batic nodular, 
stambă); 
A2. Diferențierea 
tehnicilor al imprimeului 
textil; 
A3. Diversificarea 
modalităților de aplicare a 
vopselelor pe diferite 
structuri textile: 
bumbăcel, viscoză, 
mătasea, crep, capron 
etc.; 
A4. Identificarea 
coloranților și 
substanțelor de fixaj: 
naturale, de anilină 
(lichide), acrilice (lichide și 
vârtoase), fluorescente 
ș.a.; 
A5. Posedarea uneltelor 
folosite la realizarea 
imprimeurilor artistice; 
A6. Stabilirea etapelor de 
pregătire a rezervelor 
utilizate la realizarea 
batic-urilor. 
 

2. Batic-ul în tehnica liberă. Pictură pe pânză cu efect de acuarelă 

UC2. Atribuirea corectă a 

etapelor de transpunere în 

material a batic-ului în 

tehnica liberă. 

 

 

2.1. Tehnica de imprimare a 
suprafeței textile – pictura pe 
umed cu efect de acuarelă. 

2.2. Etapizarea procesului de 
transpunere în material. 

2.2.1. Întinderea țesăturii pe șasiu 
sau pe targă reglabilă. 
Procedee de întindere. 

2.2.2. Grunduirea suprafeței 
textile (mătasea) pentru 
obținerea efectului de 
transparență a fondalului. 

2.2.3. Motiv floral/vegetal. 

A7. Posedarea 
procedeelor de întindere 
a pânzei pe șasiu de lemn 
sau pe ramă specializată; 
A10. Inițierea în 
tehnologia grunduirii a 
suprafeței textile; 
A11. Reflectarea efectului 
de planuri cu folosirea 
petelor locale, a 
extragerilor și 
suprapunerilor de culori; 
A12 Reproducerea 
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Principii de obținere a efectului 
de planuri: folosirea petelor 
locale, extragerilor de culori, 
suprapunerea de culori. 

2.2.4. Prelucrarea detaliată a 
florilor, frunzelor, firelor de 
iarbă. Obținerea efectelor 
grafice. 

2.3. Tratarea termică a culorilor 
panoului decorativ 
(corespunzătoare vopselilor). 

2.4. Lucrări de finisare: spălarea si 
prelucrarea umido-termică, 
panotarea lucrării. 

2.4. Normele și reguli ale tehnicii 
securității aplicate la 
executarea a batic-ului în 
tehnica liberă. 

efectelor grafice în 
prelucrarea detaliată a 
formelor florale și 
vegetale; 
A13. Respectarea 
cerințelor tehnologice la 
fixarea culorilor panoului 
decorativ pe aburi; 
A14. Distingerea normelor 
de securitate la locul de 
muncă. 
 

3. Batic-ul realizat în tehnica nodulară 

UC3. Implementarea 

desenelor nodulare și a 

tehnicii de colorare a 

suprafețelor textile de 

bumbac. 

 
 

3.1. Colorarea suprafețelor textile 
de bumbac prin înnodare: 
„shibori”, Ikat, plangi etc. 

3.1.1. Păturire pe plăci / 
scândurele de lemn. Păturirea 
pânzei în pliuri paralele, plic, în 
scheme origami.  

3.1.2. Încrețirea pe 
stative/surcele. Tehnica 
„shibori”. 

3.1.3. Desene nodulare obținute 
prin însăilare și înnodare. 
Tehnica „plangi”. 

3.2. Desene nodulare în 
imprimeul artistic: dungi, zig-
zag, plasă, compoziții simetrice, 
radiale și ciclice, ornamente 
regulate. Bordurarea.  

3.3. Tehnici de colorare: 
 - scufundare în soliții / coloranți 

textile; 
- colorarea pe muchia pliurilor,  
- colorarea nodurilor și a 

modulelor cusute. 
3.4. Tratarea termică a 

suprafețelor textile 
(corespunzătoare vopselilor). 

3.5. Lucrări de finisare: spălarea si 
prelucrarea umido-termică. 

3.6. Igiena personală. Reguli de 
securitate la realizarea batic-
urilor. 

A15. Obținerea 
ornamentelor regulate 
prin păturire și încrețire; 
A16. Exersarea 
tehnologiei de colorare a 
bumbacului prin însăilare 
și înnodare; 
A17. Utilizarea corectă a 
stativelor la realizarea 
batic-uli în tehnica 
„shibori”; 
A18. Posedarea tehnicilor 
de obținere a desenelor 
nodulare; 
A19. Reproducerea 
tehnicilor de colorare a 
suprafețelor textile prin: 
scufundare, colorarea pe 
muchia pliurilor, colorarea 
nodurilor și a modulelor 
cusute; 
A20. Respectarea 
normelor de securitate și 
sănătate în procesul 
realizării articolului 
„patchwork”-ului. 
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4. Tehnologia executării a „batic-ului fierbinte” 

UC4. Crearea imprimeului 
artistic conform etapelor 
tehnologice de executare a 
„batic-ului fierbinte”. 

 

4.1. Procesul tehnologic de 
executare pas cu pas a „batic-
ului fierbinte”.  

4.1.1. Întinderea țesăturii pe șasiu 
sau pe targă reglabilă. 

4.1.2. Prepararea parafinei 
utilizată la realizarea „batic-ului 
fierbinte” (ceară/parafină, 
glicerină, uleiuri eterice). 

4.1.3 Exerciții practice de 
transpunere a metodelor de 
acoperire a suprafețelor textile 
cu ceară/parafină. Principii de 
stilizare-folosite în crearea unei 
imagini cu efect decorativ: 

- transpunerea formelor naturale 
(vegetale, zoomorfe) în forme 
geometrice imprimeuri 
artistice; 

- principii de modificare succesivă 
a spațiului decorativ: repetiția, 
progresia, gradația; 

Căutări compoziționale și 
cromatice.  

4.2. Metode de acoperire a 
suprafeței textile cu parafină.  

4.2.1. Acoperirea suprafețelor 
mari cu ceară/parafină. 

- răzuirea desenelor pe suprafața 
acoperită cu ceară (parafină). 

- colorarea pas cu pas.  
4.2.2. Conturarea suprafețelor. 

Utilizarea „tjanting-ului”. 
4.2.3. Acoperirea fragmentului a 

unei compoziții cu ceară.  
4.2.4. Virarea cromatică a 

culorilor: de la deschis la închis 
prin suprapunere. Aplicarea 
parafinei și a culorilor în cel 
puțin 3 starturi fiecare. 

4.3. Transferarea căutărilor 
compoziționale pe pânză. 
Probe practice de acoperire a 
suprafețelor textile conform 
metodelor recent numite. 

4.4. Efecte suplimentarea de 
colorare a „batic-ului 
fierbinte”. 

Texturi de „craquelure” - 
crăpături pe pânză, acoperite 

A21. Posedarea 
tehnologiei întinderii 
pânzei pe șasiu sau ramă 
specializată; 
A22. Reproducerea 
etapelor de preparare 
parafinei utilizată la 
realizarea „batic-ului 
fierbinte”; 
A23. Abordarea creativă a 
stilizărilor folosite la 
crearea imaginilor cu 
efect decorativ; 
A24. Interpretarea 
metodelor de acoperire a 
suprafețelor textile cu 
parafină; 
A25. Exersarea efectelor 
suplimentarea de colorare 
a „batic-ului fierbinte”; 
A26. Distingerea normelor 
de securitatea la locul de 
muncă. 
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cu culori închise. 
4.5. Lucrări de finisare. Tratarea 

termică corespunzătoarea 
vopselilor (aburire sau cu 
ajutorul fierului de călcat), 
spălarea si prelucrarea termică. 

5. Stambă sau procedeu de reproducere cu șablonul a desenului pe pânză 

UC5. Reproducerea 
tehnologică a procesului de 
stampare în imprimeul 
artistic. 

5.1. Tehnica imprimeului artistic - 
stambă. Lucrul cu șablonul. 

5.2. Etapele de aplicare a culorilor 
pe suprafețe textile cu ajutorul 
plăcilor sau ștampilelor.  

5.2.1. Desenului compozițional a 
stambei: cu ornamente, 
figurine, elemente grupate în 
structuri compoziționale; 

5.2.2. Modelajul/sculptatul a 
plăcilor și ștampilelor (lemn, 
lut, ghips, lut polimeric); 

5.2.3. Prelucrarea șablonului, 
reieșind din materialul din care 
este realizat: cioplire, ardere, 
curățire, abrazarea etc.  

5.3. Transpunerea procedeului de 
stampare în realizarea setului 
de uz casnic (format din față de 
masă și șervețele). 

5.3.1. Lucrul cu culori acrilice 
termofixabile, îngroșate cu 
condimente speciale; 

5.3.2. Formarea ornamentului 
setului de uz casnic. 
Bordurarea imprimeurilor; 

5.3.3. Etapele de stampare. 
Lucrări de finisare. 

A27. Posedarea etapelor 
de aplicare a culorilor pe 
pânză cu ajutorul plăcilor 
sau ștampilelor; 
A28. Elaborarea desenului 
stambei și a proiectului 
artistic al setului de uz 
casnic; 
A29. Reproducerea 
desenului compozițional 
pe stambă, ștampilă sau 
plăci le lemn sau lut; 
A30. Transpunerea 
procesului de stampare în 
confecționarea setului de 
uz casnic, în conformi-
tatea cu schița și stamba 
elaborate recent.  
A31.Respectarea regulilor 
tehnicii securității la 
executarea operațiilor de 
stampare. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
Individual Prelegeri 

Practica/ 
Seminar 

Laborator 

1. 
Clasificarea articolelor 
confecționate în tehnica 
imprimeului artistic 

12 2 4 - 6 

2. 
Batic-ul în tehnica liberă. Pictură 
pe pânză cu efect de acuarelă 

12 1 5 - 6 

3. 
Batic-ul realizat în tehnica 
nodulară 

18 1 8 - 9 
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4. 
Tehnologia executării a „batic-
ului fierbinte” 

24 1 9 2 12 

5. 
Stambă sau procedeu de 
reproducere cu șablonul a 
desenului pe pânză 

24 1 9 2 12 

 Total 90 6 35 4 45 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Clasificarea articolelor confecționate în tehnica imprimeului artistic 

1.1. Istoria genului. Batic-ul 
rece, fierbinte, Batic-ul nodular, 
stambă. 
1.2. Tehnicile imprimeului 
artistic. 
1.3. Materiale textile, unelte, 
coloranți, procedee tehnice. 

Prezentare Power-Point Derularea 
prezentării 

Power-Point 

Săptămâna 2 

2. Batic-ul în tehnica liberă. Pictură pe pânză cu efect de acuarelă 

2.1. Căutări compoziționale 
asupra subiectului: motivul 
floral/vegetal expus în batic. 

Căutări compoziționale 
Demisiunile: 35×50 cm 
Numărul lucrărilor: 3 

Prezentarea 
căutărilor 

compoziționale 

Săptămâna 3 

2.2. Panou decorativ -  
în tehnica picturii pe pânză, cu 
efect de acuarelă și sinteze de 
prelucrări grafice. 
Panotarea lucrării practice. 

Panou decorativ 
Demisiunile: 35×50 cm 
Numărul lucrărilor: 1 
 

Prezentarea 
panoului 

Săptămâna 3-4 

3. Batic-ul realizat în tehnica nodulară 

a. Colorarea suprafețelor 
textile de bumbac prin păturire 
și încrețire. Tehnica „shibori”. 

Mostre colorate 
Demisiunile: 25×25 cm 
Numărul lucrărilor: 2 
 

Prezentarea 
mostrelor 

Săptămâna 5 

3.2. Transpunerea tehnologiei 
de colorare a bumbacului prin 
însăilare și înnodare. Tehnica 
plangi. 

Mostre colorate  
Dimensiunile:25×40 cm 
Numărul lucrărilor:2 
 

Prezentarea 
mostrelor 

Săptămâna 6 

3.3. Lucrări de finisare spălarea 
și prelucrarea termică. 

Mostre finisate  
Numărul lucrărilor: 8 

Prezentarea 
mostrelor 

finisate 
Săptămâna 7 

4. Tehnologia executării a „batic-ului fierbinte” 

4.1. Căutări compoziționale la 
obținerea modificărilor succesive 

a spațiului decorativ: 
- transpunerea formelor naturale 

în forme geometrice; 
- principii de stilizare: repetiția, 

gradația, progresia etc.  

Căutări compoziționale 
Dimensiunea 30×45 cm 
Numărul lucrărilor: 5 

Prezentarea 
căutărilor 
compoziționale 

Săptămâna 8 
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4.2. Exerciții practice de acoperire 
a suprafețelor textile cu parafină: 
- transpunerea formelor naturale 

(vegetale/zoomorfe) în forme 
geometrice. 

Imprimeuri artistice 
Dimensiunea: 30×45 cm 
Numărul lucrărilor: 1 

Prezentarea 
imprimeurilor. 

Săptămâna 9 

4.3. Exerciții practice de 
conturare cu parafină a formelor 
stilizate:  
- repetiția; 
- gradația; 
- progresia. 
*Aplicarea conturului cu 
„tjaning-ul”. Virarea culorilor de 
la deschis spre închis. 

Imprimeuri artistice  
Dimensiunea: latura mică 
30 cm 
Numărul lucrărilor 
practice: 2 

Prezentarea 
imprimeurilor  

Săptămâna 10 

4.7. Lucrări de finisare: 
- spălarea și prelucrarea termică; 
- definitivarea aspectului artistic 
al imprimeurilor. 

Imprimeuri artistice 
definitivate 
 
Numărul lucrărilor 
practice: 5 

Prezentarea 
imprimeurilor 
definitivat 
 

Săptămâna 11 

5. Stambă sau procedeu de reproducere cu șablonul a desenului pe pânză 

5.1. Elaborarea desenului/ 
compozițional a stambei:cu 
ornamente, figurine, elemente 
compoziționale. 

Desenul compozițional a 
stambei 
 

Prezentarea 
desenului  

Săptămâna 12 

5.3. Prelucrarea plăcilor și 
ștampilelor: cioplirea, arderea, 
curățirea, abrazarea etc. 
(reieșind din materia folosită). 

Placa și ștampila 
prelucrată 
Dimensiunea plăcii:  
12×6 cm 
Dimensiunea ștampilei: 
4×4 cm 

Prezentarea 
formei plăcii 
sau ștampilei 

Săptămâna 13 

5.4. Formarea ornamentului 
setului. Proiectul artistic realizat 
în proiecția 1/8. Prezentarea 
grafică.  

Proiectul artistic  
Dimensiunile: A 
 
 

Prezentarea 
proiectului 
artistic 

5.5. Stamparea suprafețelor 
setului de uz casnic, format din 
față de masă și șervețele. 

Setul de uz casnic 
(lucrarea practică de 
examen) 
Dimensiunile feței de 
masă: 130×130 cm 
Dimensiunile 
șervețelelor:25×25 cm 
Numărul lucrărilor 
practice: 
- fața de masă: 1 
- șervețele: 4 

Prezentarea 
setului  

Săptămâna 14-
15 

5.6. Lucrări de finisare:  
- spălarea și prelucrarea termică; 
- definitivarea aspectului artistic 
al setului stampat. 

Setul de uz casnic finisat 
 

 

Prezentarea 
setului  

Vizionarea 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice / de laborator Ore 

1. 

Clasificarea articolelor 
confecționate în tehnica 
imprimeului artistic. 

1.1. Cercetarea experimentală a modelelor de 
batic, cu scopul identificării a tehnicilor de 
imprimarea pe pânză. 
1.2. Identificarea materialelor textile, uneltelor 
coloranților și substanțelor de fixare, 
rezervelor și a metodelor de pregătire a 
acestora. Lucrul cu conspectul. 

4 

2. 

Batic-ul în tehnica liberă. 
Pictură pe pânză cu efect 
de acuarelă. 

2.1. Întinderea pânzei pe șasiu,  
2.2. Grunduirea suprafeței textile fixe. 
2.3. Motivul floral/vegetal expus în batic 
2.4. Transpunerea în material a picturii pe pânză 
cu efect de acuarelă cu scopul obținerii 
efectului de planuri (folosirea petelor locale, 
extragerilor de culori, suprapunerea de culori), 
prelucrarea detaliată a florilor, frunzelor, firelor 
de iarbă.  
2.5. Lucrări de finisare: spălarea și prelucrarea 
termică. 

5 

3. 

Batic-ul realizat în tehnica 
nodulară. 

3.1. Colorarea suprafețelor textile de bumbac 
prin păturire și încrețire. Tehnica „shibori”. 
3.2. Transpunerea tehnologiei de colorare a 
bumbacului prin însăilare și înnodare. Tehnica 
plangi. 
3.3. Fixarea suprafețelor colorate pe aburi.  

8 
 

4. 

Tehnologia executării a 
„batic-ului fierbinte”. 

4.1. Întinderea pânzei pe șasiu. 
4.2. Prepararea parafinei utilizată la realizarea 
„batic-ului fierbinte”. 
4.3. Exerciții practice de acoperire a 
suprafețelor textile cu parafină, realizate 
conform principiilor de stilizare: 
- transferarea căutărilor compoziționale pe 
pânză. 
- transpunerea formelor naturale 
(vegetale/zoomorfe) în forme geometrice 
4.4. Transferarea desenului pe pânză, conform 
căutărilor compoziționale elaborate recent. 
4.5. Exerciții practice de conturare cu parafină a 
formelor stilizate: 
- repetiția; 
- gradația; 
- progresia. 
4.6. Aplicarea conturului cu „tjaning-ul”. 
4.7. Virarea culorilor de la deschis spre închis. 
4.8. Aplicarea efectelor de răzuire și de 
„craquelure”. 
4.9. Fixarea suprafețelor colorate pe aburi; 
- fixarea cu ajutorul fierului de calcat. 

9 
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5. 

Stambă sau procedeu de 
reproducere cu șablonul a 
desenului pe pânză. 

5.1. Modelarea plăcilor sau ștampilelor folosite 
la stamparea suprafeței textile (lemn, lut, ghips, 
lup polimeric). 
5.2. Cioplire, arderea, curățirea, abrazarea 
formelor șablonului. 
5.3. Stamparea suprafețelor setului de uz 
casnic, format din față de masă și șervețele. 
5.4. Lucrări de finisare:  
- fixarea suprafețelor colorate pe aburi sau cu 
ajutorul fierului de calcat; 
- definitivarea aspectului artistic al setului 
stampat. 

9 

 Total  35 

IX. Sugestii metodologice 

Demersul educațional interactiv centrat pe elev este axat mai mult pe activitățile de 

învățare decât pe cele de predare. În desfășurarea activităților instructiv-educative se 

pune accentul prioritar pe demersul practic și mai puțin pe cel teoretic. 

În vederea realizării eficiente a demersului educațional, contează mult alegerea 

strategiilor didactice potrivite particularităților de vârstă ale elevilor, ce trec programul 

de formare profesională la specialitatea Prelucrarea artistică a materialelor. 

Profesorului îi revine sarcina de a centra procesul de instruire pe elev, pe 

disponibilitățile și abilitățile lui, în scopul valorificării optime ale acestora. 

Procesul de studiere a modulului tehnici de transpunere – Imprimeu I se desfășoară 

liniar datorită intercalării dintre competențele profesionale și unitățile de învățare. 

Cele nouăzeci ore planificate pentru învățarea în atelier de specialitate cu patruzeci și 

cinci ore de contact direct, și patruzeci și cinci ore de activitate individuală, necesare 

formării competențelor profesionale, sunt prevăzute în Standardul de pregătire 

profesională Arte vizuale. 

Orele de contact direct prevăd activitatea profesorului de specialitate într-un mod 

modern, interactiv, având scop obținerea rezultatelor ce reflectă finalitățile 

programului de pregătire profesională. Lucrul în grup, activitățile practice în 

atelier/laborator, discuțiile în grup, prezentările video, multimedia și electronic, temele 

și proiectele integrate, vizitele în ateliere de creație al artiștilor din domeniul artei 

textile și ale meșterilor populari, vizionarea expozițiilor de arte vizuale, lecțiile online 

etc., toate contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, 

negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilității, sprijin reciproc, precum și a 

spiritului de echipă etc. Lucrul individual al elevilor reprezintă o condiție obligatorie în 

vederea însușirii conținutului modulului, în particular, a formării competențelor și 

abilităților practice de creare și confecționare a obiectelor de creație și de uz casnic din 

categoria imprimeurilor artistice. 

În urma învățării modulului, elevii vor fi capabili să analizeze materialele ilustrative și 

didactice, căutări compoziționale și proiecte artistice realizate pentru a fi transpuse în 
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material în formă de imprimeuri artistice, mostre cu suprafețe textile colorate în 

tehnica „batic-ului nodular”. Elevii vor confecționa panouri decorative cu imprimeuri 

artistice, vor însuși și vor aplica în practică diferite metode de realizare a „batic-ului 

fierbinte”, vor realiza șabloane (plăci sau ștampile) efectuate la stamparea feței de 

masă și a șervețelelor, în conformitatea cu schița elaborate recent etc. 

Locul de desfășurare a instruirii și formării profesionale se recomandă a fi un într-un 

atelier de specialitate, dotat cu utilajului profesional: ustensile și utilaje de realizare a 

imprimeurilor artistice, utilaj de prelucrarea termică, materia prima utilizată la 

realizarea imprimeului, care se regăsește în fondurile didactice al instituției de 

învățământ și se repartizează, reieșind din situația materială a elevilor, din numărul 

elevilor din grupă și numărul lucrărilor realizate. Dotarea minimă a bazei tehnico-

materiale de specialitate și asigurarea condițiilor igienico-sanitare, permite rularea 

aplicațiilor prin care vor fi formate competențele profesionale. 

 

Tabel 1. Metodele de predare – învățare utilizate în timpul demersului de curs 

 

Nr. Unități de învățare 
Metode de predare-învățare 

Metode de predare Metode de învățare 

1 
Clasificarea articolelor 
confecționate în tehnica 
imprimeului artistic. 

Prelegerea 
Explicația 
Convorbirea  
Analiza  
Sinteza 

Învățarea prin 
descoperire 
Hexagonul cunoașterii 
Exersarea  
Investigația personală 

2 

Batic-ul în tehnica liberă. Pictură 
pe pânză cu efect de acuarelă. 

Prelegerea 
Descrierea 
Explicația 
Demonstrarea 
Problematizarea 

Observația dirijată 
Studiul de caz 
Metoda lucrărilor 
practice 
Reflecția personală 

3 

Batic-ul realizat în tehnica 
nodulară. 

Prelegerea 
Descrierea  
Demonstrarea 
Explicația 
Studiul de caz 

Harta conceptuală 
Descoperire 
Exersarea 
Metoda lucrărilor  
practice 

4 

Tehnologia executării a „batic-
ului fierbinte”. 

Prelegerea 
Demonstrația 
Explicația 
Instructajul 
Problematizarea 

Învățarea prin 
descoperire 
Experimentul 
Metoda lucrărilor  
practice 
Reflecția personală 

5 
Stambă sau procedeu de 
reproducere cu șablonul a 
desenului pe pânză. 

Prelegere 
Explicația 
Demonstrarea 
Instructajul 
Studiul de caz 

Descoperire 
Investigația  
Reflecția personală 
Metoda lucrărilor  
practice 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea performanțelor profesionale ale elevilor este integrată în procesul de 

învățământ, având rol de reglare, optimizare, eficientizare a demersului instructiv - 

formativ centrat pe elev. Evaluarea va fi realizată de către cadrele didactice care vor 

urmări progresul elevilor și produsele elaborate de către ei la nivel de formare a 

competențelor, ținând cont de criteriile de evaluare. Evaluarea produselor efectuate 

de către elevi se va constitui din suma evaluărilor curente și proba de evaluare finală 

(examen), care va demonstra posedarea competențelor și abilităților specifice 

modulului: Tehnici de transpunere - Imprimeu I 

Criterii de evaluare a produselor 

Nr. Produse elaborate 
 

Produse de 
evaluare 

Criterii de evaluare a produsului 

1 Cercetarea experimentală 
a tehnicilor imprimeului 
artistic, a materialelor 
uneltelor, coloranților  și 
substanțe de fixare în 
proiect realizat în 
prezentare Power-Point. 

Prezentare Power-
Point 

 Corespunderea sarcinii temei 
instructive; 

 Reflectarea subiectului; 

 Coerența și atractivitatea 
informației prezentate;  

 Corectitudine în realizarea 
digitală; 

 Modul de structurare a 
informației; 

 Aspectul estetic al proiectului; 

 Originalitatea prezentării 
proiectului; 

 Reflecția personală. 

2 

2.1. Căutări 
compoziționale asupra 
subiectului: motivul 
floral/vegetal expus în 
batic. 

Căutări 
compoziționale 

 Modul de realizare; 

 Corespunderea căutărilor 
compoziționale conform sarcinii 
puse de profesor; 

 Coerența și atractivitatea 
căutărilor compoziționale/ 
crochiurilor preliminare; 

 Reflecția personală; 

 Corectitudine în realizare; 

2.2. Panou decorativ 
realizat în tehnica picturii 
pe pânză, cu efect de 
acuarelă și sinteze de 
prelucrări grafice. 

Panou decorativ  Corespunderea conceptului 
schițelor preliminare; 

 Modul de realizare; 

 Corectitudine în realizare; 

 Alegerea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

 Aspectul estetic al panoului 
efectuat; 

 Corectitudinea prelucrării 
termice a suprafeței; 

 Acuratețea îndepliniri lucrării. 
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3 3.1. Mostre realizate în 
tehnica nodulară - 
„shibori”. Păturire și 
încrețire suprafețelor 
textile. 

 

Mostre - shibore 
 

 Modul de păturire și încrețire; 

 Corectitudine în realizare; 

 Claritate desenelor nodulare în 
imprimeul artistic; 

 Întărire termică a desenelor; 

 Corespunderea tehnicii de 
realizare; 

 Utilizarea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

 Acuratețea îndeplinirii lucrărilor 
practice. 

3.2. Mostre realizate în 
tehnica nodulară - Plangi. 
Însăilarea și înnodare 
suprafețelor textile. 
 

Mostre - plangi  Modul de însăilare și înnodare; 

 Corectitudine în realizare; 

 Claritate desenelor nodulare în 
imprimeul artistic; 

 Întărire termică a desenelor; 

 Corespunderea tehnicii de 
realizare; 

 Utilizarea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Căutări compoziționale 
a spațiului decorativ: 
- transpunerea formelor 
naturale în forme 
geometrice; 
- principii de stilizare: 
repetiția, gradația, 
progresia etc. 

Căutări 
compoziționale  

 Coerența și atractivitatea 
schițelor compoziționale cu 
aplicarea principiilor de stilizare; 

 Modul de structurare și 
transformare a spațiului decorativ 
al lucrării de creație; 

 Corespunderea căutărilor 
compoziționale conform sarcinii 
puse de profesor; 

 Modul de realizare; 

 Reflecția personală; 

 Corectitudine în realizare. 

4.2. Elaborarea 
imprimeurilor artistice în 
tehnica „batic-ului 
fierbinte”: 

4.2.1. Imprimeuri artistice 
compus din forme 
geometrice, transformate 
din cele vegetale/ 
zoomorfe; 
4.2.2. Imprimeuri artistice 
cu repetiția, gradația, 
progresia elementelor/ 
formelor stilizate. 

Imprimeuri 
artistice 

 Corectitudine în realizare 
tehnologică; 

 Corespunderea căutărilor 
compoziționale conform sarcinii 
puse de profesor; 

 Modul de realizare; 

 Coerența și atractivitatea 
imprimeurilor artistice; 

 Reflecția personală; 

 Utilizarea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

 Corectitudinea prelucrării 
termice a suprafețelor; 

 Originalitatea. 

5 5.1 Plăci sau ștampile 
folosite la stamparea 
suprafeței textile. 

Plăci și ștampile  
 

 Alegerea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

 Modul de modelare a formelor, 

 Corectitudine în realizare; 
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 Respectarea etapelor și 
procedeelor tehnologice; 

 Corectitudinea prelucrării finale; 

 Aspectul estetic al obiectului 
realizat; 

 Originalitatea; 

 Reflecția personală. 

5.2. Set de uz casnic, 
format din față de masă și 
șervețele. Tehnica de 
realizare - Stambă.  

Fața de masă și 
șervețele 

 Alegerea corectă a mijloacelor 
materiale și a tehnicilor de lucru; 

 Modul de asamblare a 
elementelor ornamentale pe 
suprafață textilă, 

 Corectitudine în realizare; 

 Respectarea etapelor și 
procedeelor tehnologice; 

 Corectitudinea prelucrării 
termice a suprafeței; 

 Aspectul estetic al suprafețelor 
textile imprimate; 

 Acuratețea îndepliniri lucrării. 

 Originalitatea; 

 Reflecția personală. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Instruirea la specialitate se realizează în atelierul de specialitate și în laboratorul de 

cusut, dotat conform cerințelor procesului de formare profesională a modulului: 

Tehnici de transpunere – Imprimeu I. 

Atelierul poate fi utilizat pentru realizarea prelegerilor conform regulilor și 

normativelor sanitaro-epidemiologice de Stat (în dependență de numărul de elevi -2,0 

m² pentru 1 elev). 

Locul de desfășurare a procesului de instruire se recomandă a fi atelierul de 

specialitate, amenajat cu planșe, cu imagini ale etapelor de lucru, panoul-securitatea 

muncii, cărți de specialitate, suport de curs, mostre, materiale textile (țesături, 

materiale auxiliare, ață), exemple de obiecte de creație și de uz casnic, realizate în 

diferite tehnici a imprimeului artistic, utilaje și ustensile de transpunere în material al 

imprimeurilor etc. 

Spațiul instructiv trebuie să dispună de iluminare directă, laterală și artificială, să 

dispună de lavoar cu acces la canalizare. 

Completarea cu materiale necesare organizării procesului de instruire: 

 Curriculumul unității de curs; 

 Proiectarea didactică de lungă durată; 

 Materiale didactice pentru activitatea teoretică și practică: 

1. curs de lecții; 

2. mostre cu tehnici de realizare a imprimeului/batic-ului; 
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3. diferite obiecte/articole textile realizate în scop utilitar și estetic, ca exemplu: 

obiecte pentru menaj și decorarea interioarelor (paravane, instalații, draperii, 

tablouri etc.), sau pentru completarea ținutei vestimentare, ca produse de 

îmbrăcăminte și accesorii (parasol, eșarfe, cravate etc.), panouri cu etapizarea 

procesului de realizarea imprimeurilor artistice; 

4. planșe ilustrativ – metodice; 

5. albumuri și reviste tematice. 

 Manuale alternative; 

 Indicații metodice; 

 Suport de curs pentru realizarea lucrărilor practice/laborator; 

 Suport pentru activitatea de învățare individuală ghidată a elevilor; 

 Teste de evaluare; 

 Panou cu reguli de securitate la realizarea lucrărilor de cusut.  

Mobilier, alte unelte casnice: 

 Tablă, 1 la număr; 

 Mese de lucru manual cu blatul lată, 8 la număr; 

 Masă cu calapod, 1 la număr; 

 Presă, 1 la număr; 

 Lampă de masă cu lumina de zi, 4 la număr; 

 Scaune, 20 la număr; 

 Dulapuri, 2 la număr; 

Materie primă și ustensile de realizarea a imprimeurilor artistice: 

 Materia prima: bumbac, mătase, viscoză, mătasea (naturală, artificială, acetat), 
crep-uri (crepe georgette, crepe de chine, crepe satin), capron, patch-uri 
(petece);  

 Materiale de papetărie: hârtie F-A4, A-3, hârtie de calc (transparentă), creion 
simplu, radieră, carton și peliculă pentru protejare, foarfece pentru tăierea 
hârtiei; 

 Ustensile folosite la transpunerea în material: șasiuri și rame pentru imprimeuri 
artistice; vase de smalț și aluminiu, strecurătoare, tavă; plită electrică cu două 
arzătoare;linguri de lemn și metal cu mânere lungi, roller;  

 Coloranți de anilină (lichide) – 5 seturi; 

 Coloranți acrilice (lichide și vârtoase) – 5 seturi; 

 Unelte:  
- tuburi de sticlă cu rezervor – 5 la număr; 
- pâlnii „tjanting” – 5 la număr; 
- tuburi și plăcuțe de sticlă, borcane de sticlă și metal etc; 
- pensule și  perii: rotunde, plate, sintetice și naturale – 5-8 la număr 
- palate: mici și mari; 

 Rezerve: adeziv de cauciuc (incolor/colorat), ceară (parafină), contururi pentru 
decor. 

Materiale de evaluare a cunoştinţelor : prezentări Power Point, planșe, panouri, fișe 

tehnologice și grafice, teste, etc. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana, 
Dezvoltarea creativității artistice la studenți în 
cadrul cursului de Arte Textile, Ghid metodic, 
Chișinău 2012, Garomont Studio, 2012, 251p. 

Biblioteca personală a 
profesorului 

1 

2 Daghi Ion, Mijloacele de realizare a compoziţiei 
decorative frontale, Ediţia a II-a,  
Chişinău, Editura Lumina, 1993  

Biblioteca Colegiului 
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