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NOTĂ 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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NOTĂ DE PREZENTARE  

 

Disciplina Studiul formelor şi al culorii se studiază pe parcursul a 2 ore pe săptămână, la 

specializările arte plastice şi arte decorative şi pe parcursul unei ore pe săptămână, la 

specializările arhitectură, arte ambientale, design. 

Prezenta programă se adresează în egală măsură elevilor care studiază disciplina Studiul 

formelor şi al culorii în 2 ore pe săptămână şi celor care o studiază într-o oră pe săptămână. 

Diferenţele constă în modul de urmărire a dobândirii competenţelor prevăzute de programă, în 

demersul didactic propriu-zis. Astfel, elevilor care parcurg disciplina Studiul formelor şi al 

culorii  într-o oră pe săptămână li se va solicita atingerea acestor competenţe la nivel minimal de 

performanţă. 

Acest curriculum îşi propune cunoaşterea şi aplicarea practică a relaţiilor dintre culori, 

respectiv dintre culori şi celelalte elemente de limbaj plastic, în scopul edificării unei viziuni 

constructive asupra spaţiului plastic. 

Modelul dinamic impus de diversitatea exerciţiilor, cât şi abordarea diferenţiată a 

elevilor, în parcurgerea conţinuturilor, trebuie să conducă, de asemenea, la formarea unui mod 

exprimare plastică original.    

Studiul culorilor este o componentă fundamentală a educaţiei plastice, dezvoltând la elevi 

capacităţi intelectuale şi emoţionale, având drept ţintă atingerea unuia dintre principale obiective 

ale educaţiei contemporane, şi anume – stimularea şi dezvoltarea creativităţii.   
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic 

2. Transpunerea elementelor din spaţiul real, obiectiv, în spaţiul plastic 

3. Exprimarea plastică, utilizând materiale, instrumente şi tehnici specifice 
artelor plastice 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

o Motivaţia pentru însuşirea limbajului plastic şi pentru iniţierea în utilizarea tehnicilor 
artistice 

o Manifestarea interesului pentru realizarea operelor de artă plastică, decorativă şi 
ambientală 

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

o Disponibilitatea pentru perceperea universului real, obiectiv, şi pentru transpunerea 
acestuia în limbaj plastic  

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 Manifestarea interesului pentru aprofundarea sistematică a diverselor forme de 
expresie ale artelor plastice  
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea culorii ca element de limbaj, în 
elaborarea spaţiului plastic 

- Culoarea ca element de limbaj plastic – 
caracterul impresiv şi expresiv al culorii 

1.2. Obţinerea tonurilor şi a nuanţelor, prin 
diversificarea amestecurilor 

- Amestecuri fizice, amestecuri optice, game 
cromatice 

1.3. Aplicarea transformărilor cromatice, prin 
juxtapunere 

- Contraste cromatice (teoria constructivă a 
culorii) 

2. Transpunerea elementelor din spaţiul real obiectiv în spaţiul plastic 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1.Realizarea spaţiului plastic, pornind de la 
realitatea obiectivă  

2.2. Obţinerea tonurilor şi a nuanţelor, prin 
diversificarea amestecurilor 

2.3. Utilizarea treptelor valorice şi a celor 
cromatice, în redarea formelor 

- Amestecuri fizice 

- Amestecuri optice  

- Game cromatice simple 

- Game cromatice complexe 

- Efectul spaţial al culorilor 

- Modulaţia culorilor – tipuri de modulaţie 

3. Exprimarea plastică, utilizând materiale, instrumente şi tehnici specifice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1. Utilizarea relaţiilor culorilor din cercul 
cromatic, pentru realizarea de contraste 

- Contrastul închis-deschis (clarobscur) 

- Contrastul culorilor în sine 

- Contrastul cald-rece (relaţia valoare-culoare) 

- Contrastul de simultaneitate 

3.2. Realizarea unui studiu, valorificând 
contrastele cromatice 

3.3. Utilizarea dominantelor cromatice, în 
organizarea unor suprafeţe 

- Amestecuri fizice 

- Amestecuri optice  

- Game cromatice simple 

- Game cromatice complexe 

3.4. Realizarea expresivităţii plastice, prin 
vibraţie cromatică   
3.5. Diversificarea semnificaţiilor 
expresivităţilor – statice şi dinamice 

- Modulaţia culorilor – tipuri de modulaţie 

- Teoria constructivă a culorii (J. Itten) 

 

CONŢINUTURI 

 Culoarea ca element de limbaj plastic – caracterul impresiv şi expresiv al culorii 

 Amestecuri fizice, amestecuri optice, game cromatice (simple şi complexe) 

 Contraste cromatice (teoria constructivă a culorii – J. Itten) 
- Contrastul închis-deschis (clarobscur) 

- Contrastul culorilor în sine 

- Contrastul cald-rece (relaţia valoare-culoare) 

- Contrastul de simultaneitate 

 Efectul spaţial al culorilor 
 Modulaţia culorilor – tipuri de modulaţie 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
 În parcurgerea temelor specifice disciplinei Studiul formelor şi al culorii, se va urmări 

îmbinarea metodei exerciţiului cu explicaţia teoretică, cu demonstraţia practică şi cu 

conversaţia euristică, în vederea atingerii competenţelor prevăzute. 

 Tipuri de exerciţii recomandate: 

- exerciţii de obţinere a culorilor, precum şi a altor elemente de limbaj, prin 
culoare; 

- exerciţii de compunere a suprafeţelor, cu ajutorul elementelor de limbaj 
cromatic; 

- exerciţii de relaţionare a culorii cu celelalte elemente de limbaj plastic; 

- exerciţii de compunere, utilizând nuanţe şi tonuri ale culorilor; 

- exerciţii de aplicare a teoriei culorilor, pe studii de forme naturale, geometrice şi 
ale corpului uman; 

- exerciţii de studiere şi de aplicare a scării tonale a culorilor, trecute prin cele 
două valori de bază: albul şi negrul.    


