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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 
 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 
curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor 
educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la 
Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării profesionale şi a 
Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – 
„Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, curriculumul şi 
structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învăţământului 
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura învăţământului 
preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăţământul obligatoriu şi la cel 
liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăţământul liceal 
pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care se asigură accentuarea 
dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ aprobate prin 
ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a pe componentele 
trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul programei şcolare, a ofertei 
educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării prezentate distinct, pentru fiecare dintre 
aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:  
- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele şcolare pentru 

clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi curriculară pe care acestea se 
fundamentează: 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific al 
acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de învăţământ la cele 
opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 
învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/ sau pentru a 
orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini , finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru 
învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice – conţinuturi , nucleul funcţional al programei şcolare, definit pentru 
fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTA DE PREZENTARE 

Educaţia plastică – înţeleasă ca educaţie vizuală, în general – este o componentă a educaţiei de 
bază, destinată tuturor elevilor aflaţi la finalul şcolarizării obligatorii – clasele a IX-a şi a X-a. 

Aceştia vor constitui viitorul public al muzeelor, al expoziţiilor, al spectacolelor şi, în acelaşi timp, 
vor fi cei care, având gustul artistic format, vor contribui la configurarea şi la ameliorarea ambientului 
vieţii. Curriculumul de educaţie plastică se adresează elevilor care parcurg această disciplină într-o oră pe 
săptămână.  

Studiul artelor vizuale urmăreşte dezvoltarea capacităţii de comunicare prin imagine, cu valoare 
universală de transmitere, depăşind graniţele lingvistice. 

Curriculumul de educaţie plastică pentru clasele a IX-a şi a X-a foloseşte şi dezvoltă capacităţile 
dobândite de elevi în anii precedenţi. Orientarea activităţilor elevilor are la bază deosebirea dintre 
comunicarea de tip ştiinţific, univoc, precis şi cea artistică, complexă, implicând personalitatea în 
ansamblu (emoţii, sentimente, gândire etc.). Acest curriculum oferă o serie de mijloace pentru decodarea 
oricărei imagini – sunt luate în discuţie imaginile cele mai diverse, de la capodopere, la aspectele vieţii 
cotidiene.  

Un scop esenţial este ca, prin educaţie vizuală, tânărul asaltat de excesul de imagini publicitare 
actuale, să nu devină un receptor pasiv, uşor de manipulat, ci să-şi păstreze capacitatea de creaţie proprie, 
corespunzând personalităţii sale unice.  

Rezultatele formative ale educaţiei vizuale (mai mult decât cele informative) sunt destinate să 
înzestreze pe viitorul cetăţean cu noi valenţe de trăire plenară – indiferent de cariera aleasă –, pe tot 
parcursul vieţii. 

În elaborarea acestei programe au fost luate în consideraţie atât cercetările în domeniul curricular şi 
tendinţele pe plan internaţional, cât şi opiniile unor profesori cu o bogată experienţă didactică. 

În acest scop, demersul didactic se va sprijini pe creaţii originale din colecţiile de artă şi expoziţii, 
inclusiv monumentele de arhitectură şi sculptură etc. existente în localitate.  
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COMPETENŢE GENERALE 

 
 

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

2. Folosirea unor mijloace artistice, pentru exprimarea sensibilităţii estetice 

 

 

 
VALORI ŞI ATITUDINI 

 

o Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi 
decorativă 

o Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă (compararea propriului punct 
de vedere cu părerile celorlalţi) 

o Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal 

o Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la 
viaţa culturală 

o Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresie din patrimoniul artelor plastice 
universale 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

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

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1 Interpretarea imaginilor artistice specifice 
artelor decorative şi artelor cinetice, 
evidenţiind funcţiile acestora  

- Artele decorative: ambientul (istoric şi actual) 

- Artele textile (tapiserie, ţesături, împletituri etc.) 
artele focului (ceramica, sticla) 

- Expoziţiile (instalaţie şi spectacol) 

- Funcţiile utilitare, semiotice şi estetice ale artelor 
decorative şi cinetice 

1.2 Analizarea modului de reprezentare a 
timpului şi a spaţiului în artele cinetice 

- Artele cinetice, artele spectacolului (teatru, film, 
animaţie, dans etc.), TV, computer 

1.3 Analizarea funcţiei expresive a unor 
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 

1.4 Argumentarea opiniilor proprii referitoare 
la semnificaţiile subiective asociate mesajului 
artistic din universul vizual receptat  

- Cronici de spectacol 

- Exemple de opinii critice publicate, referitoare la 
diverse manifestări artistice  

2. Folosirea unor mijloace artistice, pentru exprimarea sensibilităţii estetice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1 Realizarea de schiţe ale unor obiecte reale 
de design de produs industrial sau de design 
de unicat 

- Articole decorative (ansambluri de interioare) 

- Design vestimentar de serie şi de unicat 

- Mobilier 

2.2 Realizarea unor proiecte personale pe o 
temă de design: vestimentaţie, obiecte de uz 
casnic, mobilier, amenajări interioare etc. 

- Arte textile 

- Ceramica, sticla 

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

- Imagini cheie din spectacole de teatru (circ, dans, 
animaţie etc.) 

- Scenarii de teatru sau de film 

2.4 Schiţarea unor proiecte de ansambluri 
decorative cotidiene sau de spectacol, 
folosind materiale şi tehnici neconvenţionale 

- Un spectacol la alegere 

2.5 Argumentarea utilizării propriilor 
mijloace de expresie artistică 

- Tehnici de argumentare orală şi în scris 

- Texte argumentative din lucrări de teorie a artei 
(J. Itten, P. Klee, P. Mondrian, H. Matisse etc.)  
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SUGESTII METODOLOGICE 

Pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a se recomandă profesorilor organizarea unor activităţi 

de tipul:  

o vizionarea unor monumente, muzee, expoziţii, ateliere ale artiştilor etc.; 

o analiza critică a unor lucrări de artă plastică şi decorativă în diferite stiluri, relevând 

calităţile artistice ale acestora; 

o discutarea în clasă a unor imagini din albumele de artă, proiecţii şi diapozitive, casete 

video, filme sau emisiuni TV; 

o comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă vizuală. 

Se va urmări citirea în timp a operei de artă bi- şi tridimensionale. Elevul va dovedi că are 

capacitatea de a recepta mesajul artistic, de a urmări corect parcursul compoziţional, de a-şi 

organiza informaţiile, de a-şi comunica opiniile clar şi configurativ, de a utiliza un limbaj 

adecvat, prin folosirea termenilor specifici şi prin prezentarea ideilor în funcţie de nivelul de 

receptare a auditoriului. Vor fi relevate, de asemenea, relaţiile interdisciplinare, prin compararea 

mijloacelor de expresie specifice în literatură, muzică etc.  

Pentru formarea capacităţii de apreciere critică, vor fi consultate scrieri de specialitate. 

În scopul sesizării mijloacelor de expresie, vor fi folosite exerciţii de percepere a unor 

desene, picturi, fotografii, sculpturi, edificii şi a relaţiilor dintre acestea şi mediul ambiant.  

Elevii vor fi stimulaţi să propună modificări sau variante ale unor imagini vizuale artistice 

– analizate în prealabil în clasă –, precum şi creaţii proprii (din domeniile artelor plastice sau 

decorative), în schiţe folosind materiale şi tehnici la alegere, convenţionale şi neconvenţionale. 

Se va încuraja grafica pe computer.  

De asemenea, vor fi valorificate propuneri făcute de elevi privind ambientul (şcoală, 

grădină, stradă etc.), folosind materiale şi tehnici la alegere. 

Operele de artă exemplificând conţinuturile din programă vor fi selectate din orice epocă 

istorică, indiferent de anul de studiu. 

 


