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NOT  DE PREZENTARE 
 

Educa ia plastic  are în vedere formarea unei perspective culturale la nivelul elevilor 
de liceu. Aceştia vor constitui viitorul public al muzeelor, al expozi iilor, al spectacolelor şi, 
în acelaşi timp, vor fi cei care vor da ambientului valen e artistice. 

În şcolile Waldorf, disciplinele din aria curricular  Arte au o importan  specific  în 
procesul educa ional. 

Con inuturile înv rii din programa pentru clasa a IX-a se bazeaz  pe achizi iile 
f cute în clasele gimnaziale, urmând ca în clasele a X-a  - a XII-a  acestea s  fie îmbog ite cu 
un limbaj şi cu o interpretare plastic  superioare. 

Curriculum-ul de Educa ie plastic  se adreseaz  elevilor care parcurg aceast  
disciplin  într-o or  pe s pt mân , la clasele a X-a – a XII-a. 

În elaborarea acestui curriculum au fost luate în considerare atât cercet rile în 
domeniul curricular, tendin ele pe plan interna ional, cât şi opiniile unor profesori cu o bogat  
experien  didactic . 

Structura programei cuprinde: 
- not  de prezentare 
- competen e generale 
- competen e specifice şi con inuturi 
- valori şi atitudini 
- sugestii metodologice şi mijloace de realizare 
Pentru clasele a X-a – a XII-a exist  aceleaşi competen e generale cu sublinierea 

faptului c  la nivelul claselor a XI-a şi a XII-a preten iile de realizare artistic  cresc. 
Prezentul curriculum propune un demers axat pe citirea şi integrarea imaginii vizuale. 

Aceasta se bazeaz  pe cunoaşterea şi în elegerea elementelor specifice de limbaj (morfologie) 
şi a structurii compozi ionale (sintax ) studiate în gimnaziu. Astfel se ajunge la receptarea 
artei bidimensionale, tridimensionale şi celei cinetice. 

Finalitatea demersului didactic const  în crea ii proprii ale elevilor, care au avut ca 
exemple crea ii originale din colec iile de art , expozi ii, incluzând aici şi monumente de 
arhitectur  şi sculptur  existente în plan local. 
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CLASA A X-A 

 

 

COMPETEN E GENERALE 

 

 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 
 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 

 
 
 
 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 
 

Competen e specifice Con inuturi 

1.1  Eviden ierea elementelor de limbaj 
plastic şi a rela iilor dintre ele în scopul 
interpret rii imaginilor artistice 
tridimensionale – sculptura şi arhitectura 

- morfologia şi sintaxa imaginii 
tridimensionale (elemente specifice de 
limbaj plastic şi structur  compozi ional ) 
- acorduri şi contraste valorice şi cromatice 

1.2  Analiza modului de reprezentare a 
timpului şi spa iului în imagini 
tridimensionale 

- raportul concav-convex, plin-gol 
- structuri artistice clasice sau romantice, 
statice sau dinamice 

1.3  Identificarea unor materiale şi tehnici, a 
func iilor lor expresive şi a rela iilor dintre 
imaginile tridimensionale şi ambient 

- mijloace de expresie în sculptur , 
arhitectur ; materiale şi tehnici 
- sculptura de exterior şi de interior 

1.4  Analiza plastic , prin prisma unei 
interpret ri proprii, a unor monumente din 
patrimoniul artistic local 

- arhitectura integrat  în mediul natural 
urban sau în peisajul artificial 
- tehnici de analiz  pentru imagini 
tridimensionale (monument statuar sau 
arhitectural din interior sau exterior, strad  
sau parc, biseric  sau prim rie) 

 
 
2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 
 

Competen e specifice Con inuturi 
2.1  Realizarea unor crochiuri care 
eviden iaz  calit ile artistice ale unor lucr ri 
tridimensionale 

- compozi ie, form , culoare, tehnici, 
bazându-se pe toate posibilit ile 
compozi ionale 

2.2  Realizarea unor schi e tridimensionale 
imaginate 

- structuri compozi ionale, pe baza planului 
şi eleva iei 
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CLASA A XI-A 

 

 

COMPETEN E GENERALE 

 

 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 
 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 

 
 

 
 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 

 

Competen e specifice Con inuturi 

1.1  Interpretarea imaginilor artistice specifice 
artelor decorative şi artelor cinetice, 
eviden iind func iile lor (utilitare, semiotice, 
estetice) 

- artele decorative (mobilierul istoric şi 
actual etc.); artele textile (tapiserie, 
imprimeuri); artele focului (ceramic , 
sticl ) 
- artele cinetice, artele spectacolului 
(teatru, film, dans etc.), TV, computer 

1.2  Analiza modului de reprezentare a 
timpului şi a spa iului în art  

- structuri artistice clasice sau romantice, 
statice sau dinamice 
- compozi ia decorului în corela ie cu 
costumele 

1.3  Analiza func iei expresive a unor 
materiale şi tehnici utilizate în artele 
decorative şi arta spectacolului 

- decorul şi costumul în via a real  şi în 
spectacol 

 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 

 

Competen e specifice Con inuturi 

2.1  Realizarea de schi e (plan şi eleva ie) ale 
unor obiecte reale de design industrial sau 
design vestimentar 

- artele decorative (ansambluri de 
interioare) 
- design industrial şi vestimentar 

2.2  Realizarea unor proiecte personale, pe o 
tem  de design vestimentar sau industrial 

- mobilier 
- artele textile 
- ceramic , sticl  
 

2.3  Realizarea unor schi e reprezentând 
propuneri de costume şi decor pentru o scen  
dintr-un spectacol 

- iamgini – cheie din spectacole de teatru, 
circ, dans etc., TV, computer 

2.4  Schi area unor proiecte de ansambluri 
decorative reale sau de spectacol folosind 
materiale şi tehnici neconven ionale 

- un spectacol la alegere 
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CLASA A XII-A 

 

 

COMPETEN E GENERALE 

 

 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 
 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 

 
 
 
 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1. Receptarea într-o manier  personal  a mesajului artistic din universul vizual 
 

Competen e specifice Con inuturi 

1.1  Utilizarea criteriilor de evaluare şi 
autoevaluare a proiectelor artistice bazate pe 
imagini bidimensionale, tridimensionale şi 
cinetice 

- artele spectacolului (scenografie, 
costume, lumini, regie etc.) 

 
 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilit ii estetice 

 
Competen e specifice Con inuturi 

2.1  Aplicarea proiectelor personale / de grup 
în realizarea unui spectacol 

- tehnici specifice artelor spectacolului 
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VALORI ŞI ATITUDINI 

 
Curriculum-ul de educa ie plastic  îşi propune formarea urm toarelor valori şi 

atitudini: 
 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de art  

plastic  şi decorativ  
 Manifestarea ini iativei în aprecierea critic  a operei de art  
 Motiva ia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic na ional şi 

universal 
 Manifestarea gustului pentru frumos în aprecierea ambientului 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 
 
 În elaborarea programei s-a inut cont de exprimarea specific  a locului unde activeaz  
unitatea de înv mânt alternativ Waldorf precum şi de tendin ele pe plan interna ional ale 
acestei alternative. 
 Programa cuprinde diferite forme de exprimare vizual , dar pentru clasele a X-a  –  a 
XII-a în tridimensional, aceasta fiind utilizat  în toate domeniile cunoaşterii. 
 Modul de exprimare tridimensional atinge şi stabileşte leg turi cu modelajul, 
tehnologiile şi nu în ultimul rând cu aria curricular  limb  şi comunicare, precum şi cu istoria 
artei. 
 Prin aceast  program  se realizeaz  un ajutor important în autocunoaştere şi 
autoevaluare. 
 În clasa a X-a maturizarea tân rului apropiindu-se de sfârşit, orient m tân rul în 
exterior, în mediul ambiant. Toat  privirea va fi orientat  spre afar , iar prin educa ia plastic  
astfel orientat  îl vom ajuta s  stabileasc  noi rela ii cu oamenii, l sându-i propria 
personalitate s  se exprime. Acest proces se urm reşte şi în clasele a XI-a şi a XII-a. 
 Prezentul curriculum propune un demers axat pe citirea şi integrarea imaginii vizuale. 
Pentru aceasta trebuie cunoscut limbajul (morfologia) specific de art  şi structurile 
compozişionale (sintaxa). Operele da art  ilustrând con inuturile din program  vor fi selectate 
din toate epocile istorice. 
 

MIJLOACE DE REALIZARE - MATERIALE NECESARE ATINGERII 

COMPETEN ELOR 
Materiale: ulei, tempera, guaş , lazurare, acuarel , laviu, c rbune, cret  alb  pe fond negru, 
cartoane şi lipici pentru machete, peni , tuş. 
La clasa a IX-a studiul artistic se va baza pe mult desen în c rbune, neexcluzând exerci iile de 
culoare care se vor intensifica la clasele X-XI. La clasa a XII-a se va face o interpretare 
personal  a formei plastice. 
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