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Alternativa Educaţională Waldorf

NOT DE PREZENTARE
Evolu ia societ ii contemporane conduce c tre o nou optic în didactica educa iei plastice,
orientat spre receptarea critic a culturii vizuale din actualitate (civiliza ia contemporan ) şi spre
producerea de compozi ii plastice cu rol formativ. În acest context, educa ia plastic este una din
c ile importante de receptare, apreciere şi integrare a valorilor artistice în via a tinerei genera ii.
Având în vedere specificul înv mântului alternativ Waldorf, accentul se pune în clasa
a V-a pe tr irile interioare ale copilului, urmând ca din clasa a VI-a s fie accesibile cauzalit ile
fenomenelor şi no iunile corespunz toare con inuturilor.
Prin statutul s u, disciplina Educa ie plastic şi pictur defineşte condi iile necesare pentru
însuşirea elementelor de limbaj plastic, a culturii plastice, în scopul comunic rii cu opera de art .
De asemenea, se promoveaz cultivarea sensibilit ii, a disponibilit ilor creativ-artistice, formarea
şi dezvoltarea judec ilor de valoare fa de esteticul autentic din art , via şi din ambient.
Educa ia plastic favorizeaz dezvoltarea creativit ii în contextul obiectului de studiu şi
creaz premisele transferului acesteia la celelalte discipline şi în via a social .
Din acest motiv, elementele grafice decorative au fost cuprinse în programa de desenul
formelor.
Actualul curriculum prezint urm toarele caracteristici:
- este centrat pe ra ionalizarea activit ilor de înv are, în func ie de obiectivele cadru şi de
obiectivele de referin ;
- con inutul valoric al obiectivelor este predominant;
- este adaptat la posibilit ile de asimilare ale elevilor;
- este cu prec dere intuitiv şi formativ;
- con ine activit i didactice diversificate în func ie de interesele, posibilit ile şi tr irile
afective ale elevilor.
În acest context, structura actualului curriculum cuprinde: obiective cadru, obiective de
referin , exemple de activit i de înv are, con inuturi, standarde curriculare de performan .
Curriculum-ul con ine obiective de referin şi con inuturi obligatorii, dat fiind plaja orar
prev zut în planul-cadru de câte 1 or la fiecare clas , de la clasa a V-a pân la clasa a VIII-a.
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OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi
tehnici variate
2. Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei şi a creativit ii artistice
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
4. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului vizual-artistic
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CLASA a V-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s foloseasc adecvat materialele şi
- exerci ii de folosire a diferitelor
instrumentele de lucru
materiale de lucru, specifice diverselor
domenii ale artelor plastice;
1.3
s identifice culorile calde şi reci
- compozi ii, folosind amestecurile
culorilor calde sau reci.
2. Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei şi a creativit ii artistice
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s reprezinte tr s turile caracteristice
- observarea formelor naturale şi a
ale unor structuri din natur
structurii lor exterioare şi interioare;
- exerci ii de redare în culoare (spre cald
sau spre rece) a formelor din natur , în
diferite ipostaze (creştere, dezvoltare,
fruct);
2.2
s observe şi s ob in contrastul
- exerci ii de ob inere a contrastului
cromatic cald-rece
cald-rece;
- compozi ii figurative şi nonfigurative
prin folosirea contrastului studiat.
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s recunoasc culorile primare
- exerci ii de identificare a culorilor
primare şi ale amestecurilor acestora;
- compozi ii, folosind expresivitatea
culorilor studiate;
3.2
s ob in tratarea pictural a suprafe ei - exerci ii de ob inere a trat rii picturale
prin folosirea amestecurilor culorilor
primare;
- realizarea de compozi ii figurative şi
nonfigurative, prin folosirea trat rii
picturale a suprafe ei;
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4. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului vizual-artistic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s identifice tr s turi specifice artelor
- eviden ierea deosebirilor dintre stiluri
plastice din antichitate
şi modul de folosire a elementelor de
limbaj plastic în imaginile prezentate în
reproduceri de art .

CON INUTURI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiale şi tehnici de lucru, spa iu plastic
Culorile primare şi amestecurile lor, culorile calde şi reci
Pata de culoare ca element de limbaj plastic
Studiul structurilor naturii şi transformarea lor în structuri plastice
Contrastul cromatic cald-rece
Elemente ale artelor plastice în antichitate

SUGESTII METODOLOGICE
Exerci iile de pictur din aceast clas vor accentua procesele de modificare subtil a
culorilor în peisajele sau imaginile figurative reprezentate: for ele solare şi cele ale p mântului,
lumina şi întunericul.
Picturile pot s reflecte teme din orele de înv mânt de baz , dar nu ca şi ilustra ii, ci ca o
reg sire a formelor din culorile specifice imaginii.
Con inuturile pot varia de la nuan rile verdelui în formele de plante, ale roşului în
expresivitatea florilor şi pot s fie obiectul de studiu la retrospectiva care se face cu toat clasa. Aici
se va observa mai intens modul în care fiecare elev a ştiut s caute în mod conştient s descopere şi
s creeze diferen ele coloristice.
Se vor putea de asemena picta h r i ilustrând diferen ele dintre rm şi ap , râu şi mare,
mun i şi câmpii.
Important este mereu p strarea aten iei îndreptat înspre obiectul care se naşte din culoare,
din creşterea petei de culoare pân la atingerea formei finale. Tehnica umed va fi continuat , de
asemenea lucrul cu culorile lichide, pentru a permite o prelucrare mai subtil a culorilor.
În continuare elevii vor participa la preg tirea clasei pentru ore, cu sarcini bine definite.
P strarea unor reguli şi a liniştii în timpul actului de crea ie sunt indispensabile.
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CLASA a VI-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s ob in o suprafa pictural prin
- compozi ie realizat prin suprapunere;
suprapunere
1.2
s identifice grupele de culori din
- exerci ii de recunoaştere, atât pe planşe
cercul cromatic
didactice, cât şi pe reproduceri de art a
culorilor şi grupelor de culori;
- exerci ii de ob inere a nuan elor spre
una din culorile vecine din steaua
culorilor;
- compozi ii, folosind nuan e ale
culorilor;
1.3
s realizeze o dominant de culoare
- exerci ii de ob inere a unor game
într-o compozi ie, folosind game
cromatice;
cromatice
- exerci ii de identificare a dominantei
cromatice pe reproduceri de art ;
- compozi ii, folosind dominanta de
culoare cald sau rece.
2. Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei şi a creativit ii artistice
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s reprezinte tr s turile caracteristice
- observarea formelor naturale şi a
ale unor structuri din natur
structurii lor exterioare şi interioare;
- exerci ii de redare în culoare şi în
c rbune a formelor din natur , în
diferite ipostaze
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.2
s reprezinte grafic lumina şi umbra
- exerci ii de observare şi reprezentare a
formelor naturale, realizate în creion
sau c rbune;
3.3
s utilizeze culorile complementare în - exerci ii de amestec al perechilor de
ob inerea griurilor colorate
culori complementare, variind
cantit ile, pentru ob inerea unor griuri
colorate;
-
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4. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului vizual-artistic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s recunoasc tr s turi specifice artei
- exerci ii de observare pe imagini sau în
gotice, romanice, bizantine şi ale
realitate a caracteristicilor unor opere
Renaşterii
de art caracteristice.
CON INUTURI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efectul pictural al suprafe ei, realizat prin suprapunere
Culoarea – amestecuri cromatice – griuri colorate
Dominanta de culoare – game cromatice
Forme plane elaborate în urma studierii naturii
Elemente de clar-obscur în studiul obiectelor sau naturii
Ritmul în compozi ie
Caractere generale ale artei bizantine, romanice şi gotice şi ale Renaşterii
SUGESTII METODOLOGICE

La fel ca şi celelalte materii, şi artele plastice trebuie s in cont de evolu ia psihologic a
copiilor în jurul vârstei de doisprezece ani. La aceast treapt de vârst , studiul cauzalit ii la
materiile ştiin ifice sunt o reflectare a nevoii de cunoaştere concret , realist a mediului.
De aceea şi studiul picturii se metamorfozeaz , f când loc şi graficii cu c rbune şi creion.
Elevii vor observa modul în care se proiecteaz umbrele şi vor realiza diferite studii de
proiec ii de umbre.
Se pot realiza fie numai desene în c rbune sau s se trateze tema prin pictur şi prin grafic .
Prin grafic se vor trata teme privitoare la: lumin şi întuneric, rarefiere şi intensificare,
în l ime şi adâncime, uşurin şi greutate.
Aceast lume a contrastelor este o experien mai existen ial decât cea a formelor liniare.
Lucrul în sine nu va fi îns realizat în mod abstract.
Elevii vor dobândi o în elegere exact a felului în care suprafe ele luminoase ale unui solid
intr în rela ie cu umbra lor. Umbrele sunt cele care îşi caut locul în spa iu şi permit apari ia
corpului solid pe hârtia plan .
Exerci iile vor varia de la teme libere în diferite tehnici de lucru, haşurare, la desenarea
diferitelor corpuri geometrice, lumini proiectate din diferite unghiuri, umbre care cad pe alte solide
etc.
Prin pictur , se vor putea ob ine tonuri de gri şi negru din culorile primare şi cele
complementare. Acesta este un proces lung, care are nevoie de o prelucrare treptat .
Umbrele ob inute prin aceast tehnic pot fi experimentate în teme din studiile de plante, de
minerale. În completare se va putea relua tema, de data aceasta în culoare.
Temele ilustrînd subiectele orelor de baz vor putea fi din nou prelucrate în orele de pictur .
În continuare elevii vor participa la preg tirea clasei pentru ore, cu sarcini bine definite.
P strarea unor reguli şi a liniştii în timpul actului de crea ie sunt indispensabile.
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CLASA a VII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s reprezinte dup natur aspectul
- exerci ii de m surare, propor ionare,
exterior şi structura interioar a
paginare şi de raportare la întreg a
formelor
obiectelor;
- exerci ii de valora ie în creion sau în
c rbune;
- exerci ii de observare şi de reprezentare
a deform rilor aparente, în func ie de
linia de orizont, de pozi ia
desenatorului şi de punctul de fug ;
- schi e de redare a volumelor prin
culoare, pentru ob inerea unei unit i
cromatice a compozi iei;
1.2
s utilizeze propor iile corpului
- exerci ii de propor ionare a corpului
omenesc
omenesc;
- compozi ii plastice;
1.3
s ob in o suprafa pictural prin
- compozi ie realizat prin suprapunere
suprapunere grafic
grafic .
2. Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei şi a creativit ii artistice
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s realizeze o tem , grafic sau pictural, - ilustrarea unor teme din subiectele
în concep ie proprie
prezentate la alte materii de studiu:
h r i, personaje, peisaje etc.;
2.2
s reprezinte tr s turile caracteristice
- exerci ii de redare în culoare şi în
ale unor structuri din natur
c rbune a formelor din natur , în
diferite ipostaze.
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s organizeze elementele de limbaj
- exerci ii de observare pe reproduceri a
plastic într-un spa iu dat
organiz rii elementelor de limbaj, întro compozi ie;
- compozi ii plastice;
3.2
s eviden ieze centrele de interes ale
- exerci ii de identificare a centrelor de
compozi iei, prin mijloace plastice
interes ale compozi iilor, pe
reproduceri;
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compozi ii plastice având unul sau mai
multe centre de interes, folosind
contraste cromatice;
3.3
s exprime prin culoare apropierea şi
- observare pe imagini a efectelor
dep rtarea, senza ia de greu-uşor şi de
spa iale şi termodinamice ale culorilor;
cald-rece
- compozi ii plastice folosind efectul
termodinamic al culorilor;
4. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului vizual-artistic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s recunoasc tr s turile dominante
- identificarea pe imagini a modalit ilor
ale operelor unor reprezentan i de
de expresie specifice;
seam a picturii şi sculpturii
- analizarea imaginilor pe baza datelor
cunoscute.
-

CON INUTURI
1. Compozi ia:
- contraste cromatice în compozi ie;
- efectul spa ial al culorilor; acorduri cromatice;
- centrele de interes ale compozi iei.
2. Efectul pictural al suprafe ei, realizat prin suprapunere grafic
3. Studii dup natur realizate în tehnici diferite (propor iile corpului omenesc)
4. Redarea în perspectiv a liniei, a suprafe ei şi a volumului
5. Caractere generale ale artei
- în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea;
- romantice şi realiste;
- impresioniste, postimpresioniste şi neoimpresioniste.
SUGESTII METODOLOGICE
În clasa a VII-a vor fi prelucrate direc ii diferite ale tehnicilor de lucru. Se continu tehnica
suprapunerilor grafice, ce necesit r bdare şi perseveren .
Tehnica cere aplicarea umed şi fixarea hârtiei de un suport/o planş . Dup uscare, culoarea
lichid , diluat mai puternic, este aplicat în straturi succesive, care necesit uscare înainte de
aplicarea urm torului strat. Tehnica ofer posiblit i noi pentru realizarea diferen ierilor şi
profunzimilor prin culoare. Astfel, tema legat de perspectiv , care se prelucreaz în desen, poate fi
preluat în acest fel la pictur .
Culorile de ap vor sluji în continuare scopului propus, în prelucrarea straturilor suprapuse:
într-o singur culoare; în mai multe culori, crearea de perspective etc.
Temele vor varia de la studii de culoare la studii de natur , alternarea tehnicilor între umed
şi suprapuneri, teme de griuri reluate în culoare.
În paralel se continu exerci iile de clar-obscur. Desenul în perspectiv cere o construc ie
mai exact a spa iului grafic. Perspectiva şi exerci iile cu puncte de fug sunt teme necesare la
aceast vârst , când elevii îşi caut propriul punct de vedere în societate.
Temele pot varia de la: studii de proiec ie şi umbre, cu obiecte suprapuse sau întrep trunse,
perspectiva central , vertical sau orizontal , cu unul sau mai multe puncte de fug , studii pe
obiecte concrete. Mereu se va avea în vedere organizarea spa iului pcitural şi din punct de vedere al
rela iei clar-obscur.
Temele ilustrînd subiectele orelor de baz vor putea fi din nou prelucrate în orele de pictur .
Educaţie plastică şi pictură clasele V-VIII
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CLASA a VIII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s reprezinte punctul, dreapta,
- exerci ii de intuire a spa iului
suprafa a şi volumul în spa iu şi în
tridimensional, reprezentat de triedrul
epur , pe cele trei plane de proiec ie
de referin ;
- executarea proiec iilor unor suprafe e şi
volume, pe baza coordonatelor
punctelor;
2. Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei şi a creativit ii artistice
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s realizeze o tem , grafic sau pictural, - ilustrarea unor teme din subiectele
în concep ie proprie
prezentate la alte materii de studiu:
h r i, personaje, peisaje etc.;
2.2
s reprezinte tr s turile caracteristice
- exerci ii de redare în culoare şi în
ale unor structuri din natur
c rbune a formelor din natur , în
diferite ipostaze.
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s realizeze un studiu despre natur
- exerci ii de observare a formei
(natur static sau portret),
obiectelor sau a chipului omenesc, a
valorificând o problem de culoare
raporturilor dintre planuri, a pagina iei;
- studii în culoare, pe baza contrastelor şi
a armoniilor de culoare studiate;
3.2
s integreze reprezentarea corpului
- schi e de mişcare a corpului omenesc,
omenesc în mişcare, în compozi ii
respectând propor iile acestuia;
plastice statice sau dinamice, închise
- exerci ii de compunere a spa iului
sau deschise
plastic, prin diferite scheme
compozi ionale;
- compozi ii cuprinzând corpul omenesc
în mişcare şi o problem de culoare.
4. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului vizual-artistic
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s -şi exprime p rerea despre o oper
- discu ie euristic pornind de la o
de art
imagine, utilizând vocabularul specific
artelor.
Educaţie plastică şi pictură clasele V-VIII
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CON INUTURI
1. Studiu dup natur , creion şi culoare: natur static , portret.
2. Elemente de desen proiectiv: reprezentarea punctului, a dreptei, a suprafe ei şi a volumului pe
cele trei plane de proiec ie şi în epur
3. Efectul pictural al suprafe ei, realizat prin suprapunere grafic
4. Curente şi reprezentan i români şi str ini în secolul al XIX-lea şi al XX-lea.
SUGESTII METODOLOGICE
În continuare se va lucra atât cu culoarea, cât şi cu c rbunele sau creionul.
Scopul exerci iilor de suprapunere în straturi de culoare este de a dezvolta în elevi
capacitatea de a judeca şi s le înt reasc în elegerea picturii ca şi art . Ce înseamn lucrul cu
culoare, fa de lucrul împotriva culorii, şi astfel împotriva temei apar ca şi teme de lucru. Astfel
necesitatea, opozi iile şi libertatea pot fi practicate artistic.
Ele ofer nu doar o continuare, cât şi o concluzie de moment a ceea ce a fost început în clasa
I, ca şi cale de lucru în pictur , în c utarea descoperirii calit ilor interioare ale culorilor şi a
efectului lor moral.
Temele vor varia de la: studii de natur , în diferite tehnici, cu revelarea elementelor din
culoare; exerci ii de metamorfoze din umed în straturi şi invers; transform ri de imagini din griuri
în culoare etc.
Grafica trece şi ea printr-o metamorfoz , combinând tehnica cu frumuse ea. Aspectul
func ional este evaluat estetic şi înf işat pe m sur . Pentru tinerii de vârsta pubert ii, este dificil s
formeze o judecat estetic din cauza naturii puternic angajante a sentimentelor personale.
Acceptarea poate fi dat doar pentru ceva adev rat şi just.
Astfel, şi în grafic este necesar s fie aplicate legile graficii corect, nu doar în compozi ii
libere, dar şi în studierea operele marilor creatori, de ex. Dürer sau Leonardo.
Pot fi copiate elemente ale unor picturi, sau lucr ri grafice. Sunt studiate cu aten ie
elementele de natur , vestimenta ie, propor ii şi t ietura de aur ca şi secret al compozi iei.
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STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN

OBIECTIVE CADRU
1.

Dezvoltarea capacit ii de
exprimare plastic utilizând
materiale, instrumente şi tehnici
variate

2.

Dezvoltarea sensibilit ii, a
imagina iei şi a creativit ii
artistice
Cunoaşterea şi utilizarea
elementelor de limbaj plastic
Dezvoltarea capacit ii de
receptare a mesajului vizualartistic

3.
4.

Educaţie plastică şi pictură clasele V-VIII

STANDARDE
S1. Exprimarea sentimentelor, a ideilor şi a
tr irilor proprii, cu ajutorul elementelor de
limbaj plastic, utilizând diferite tehnici.
S2. Reprezentarea corect în proiec ie
ortogonal a figurilor geometrice şi a volumelor
S3. Elaborarea de compozi ii plastice şi
decorative, folosind tehnicile însuşite
S4. Identificarea valorilor expresive ale
elementelor de limbaj plastic
S5. Exprimarea unor aprecieri de valoare proprii
fa de opera de art
S6. Descrierea tr s turilor caracteristice ale
operei de art studiate
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