
PROGRAMA DIFERENTE EDUCATIE PLASTICA   CLASA A –IX-A 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

TEME: 

RECEPTAREA MESAJULUI ARTISTIC DIN UNIVERSUL VIZUAL- morfologia şi 

sintaxa imaginii bi- şi tridimensionale - mijloace specifice - desenul; Acorduri şi contraste 

valorice;  Acorduri şi contraste cromatice, Sugestiile materialului; Sculptura de exterior şi de 

interior;  Arhitectura integrată în mediul natural urban sau în peisajul artificial;  Analiza unor 

imagini bi- şi tridimensionale (desen, pictură, monument statuar sau arhitectural, o sculptură 

de interior, o statuie de exterior, stradă sau parc, o biserică , o primărie etc). 

FOLOSIREA UNOR MIJLOACE ARTISTICE PENTRU EXPRIMAREA 

SENSIBILITATII ESTETICE 

Exercitii de design, Schite si proiecte , Mijloace si tehnici de argumentare- compoziţie, desen, 

lumină şi umbră, culoare, material, tehnică şi factură; dezvoltarea simţului de observatie si a  

fanteziei 

1. Receptarea într-o manieră personală a mesajului artistic din universul visual 

• Evidenţierea elementelor de limbaj plastic şi a relaţiilor dintre ele în scopul interpretării 

imaginilor artistice bi- şi tridimensionale – desen, pictură, foto, sculptură şi arhitectură - 

morfologia şi sintaxa imaginii bi- şi tridimensionale; 

•  Desenul  -acorduri şi contraste valorice si cromatice  

• Analiza modului în care sunt reprezentate timpul şi spaţiul în imaginea bi- şi 

tridimensională - structurile compoziţionale artistice clasice sau romantice, statice sau 

dinamice 

•  Identificarea unor materiale şi tehnici, a funcţiei lor expresive şi a relaţiei dintre 

imaginea lor bi- şi tridimensională şi ambient - materiale şi tehnici; - sculptura de 

exterior şi de interior 

•  Arhitectura integrată în mediul natural urban sau în peisajul artificial;  

•  Analiza plastică, prin prisma unei interpretări proprii şi a unor lucrări de artă bi şi 

tridimensionale din patrimoniul artistic 

 

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilităţii estetice 

• Realizarea unor crochiuri care evidenţiază calităţile artistice ale unor lucrări bi şi 

tridimensionale - compoziţie, desen, lumină şi umbră, culoare, material, tehnică şi 

factură; dezvoltarea simţului de observaţie;  

• Realizarea unor schiţe ale unor lucrări bi şi tridimensionale imaginate - dezvoltarea 

fanteziei. 

 

 



PROGRAMA DIFERENTE EDUCATIE PLASTICA   CLASA A- X -A 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

TEME: 

RECEPTAREA MESAJULUI ARTISTIC DIN UNIVERSUL VIZUAL- Universul visual, 

Ambientul artistic, Artele textile, Arta focului, Arta lemnului, Artele cinetice, Decorul, 

Critica artistica 

FOLOSIREA UNOR MIJLOACE ARTISTICE PENTRU EXPRIMAREA 

SENSIBILITATII ESTETICE 

Exercitii de design, Schite si proiecte , Mijloace si tehnici de argumentare 

 

3. Receptarea într-o manieră personală a mesajului artistic din universul visual 

• Artele decorative: ambientul (istoric şi actual)  

• Artele textile (tapiserie, ţesături, împletituri etc.)  

• Artele focului (ceramica, sticla)  

• Expoziţiile (instalaţie şi spectacol)  

• Analizarea modului de reprezentare a timpului şi a spaţiului în artele cinetice , artele 

spectacolului (teatru, film, animaţie, dans etc.), TV, computer  

• Materiale şi tehnici utilizate în artele decorative şi în artele spectacolului - Structuri 

artistice clasice sau romantice, statice sau dinamice - Decorul, costumul în viaţa 

cotidiană şi în artele spectacolului .  

• Cronici de spectacol - Exemple de opinii critice publicate, referitoare la diverse 

manifestari artistice 

 

4. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilităţii estetice 

• Realizarea unei  schiţe ale unor obiecte reale, de design de produs industrial sau de design 

de mobilier 

• Realizarea unor proiecte personale pe o temă de design: vestimentaţie, obiecte de uz 

casnic, mobilier, amenajări  interioare , ceramica, sticla, articole textile 

• Realizarea unor schiţe reprezentând propuneri proprii de decor pentru o scenă dintr-un 

spectacol   

•  Argumentarea utilizării propriilor mijloace de expresie artistică - tehnici de argumentare 

orală şi în scris  

 

 


