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NOTA DE PREZENTARE 

 
Disciplina Studiul tehnicilor vechi şi tradiŃionale se studiază în cadrul curriculumului diferenŃiat 

pentru filiera vocaŃională, profil teologic (cultul ortodox), specializarea Patrimoniu cultural, fiindu-i 

alocată 1 oră/ săptămână la clasa a XII-a. 

Această disciplină îşi propune să prezinte teoretic şi practic principiile de execuŃie ale fiecărei 

tehnici de lucru în parte, modurile de utilizare şi condiŃiile tehnice de aplicare. Programa vizează evoluŃia 

tehnicii din punct de vedere istoric şi în plan artistic.  

Prin parcurgerea cursului, elevii îşi dezvoltă, pe de o parte, capacităŃile de exprimare plastică şi, pe 

de altă parte, îşi cultivă simŃul răspunderii faŃă de actul tehnico-artistic.  

Elaborarea programei şcolare de Studiul tehnicilor vechi şi tradiŃionale a avut în vedere exigenŃele 

impuse de reforma curriculară din învăŃământul preuniversitar, determinând, la nivelul programei şcolare, 

structurarea ofertei educaŃionale pe competenŃe cărora li se asociază conŃinuturi ale învăŃării. Stabilirea 

competenŃelor la nivelul fiecărui an de studiu şi selectarea conŃinuturilor adecvate acestora au fost 

realizate respectând principiile relevanŃei, accesibilităŃii şi transmiterii sistematizate a cunoştinŃelor. 

Programa şcolară de Studiul tehnicilor vechi şi tradiŃionale este structurată pe următoarele 

componente:  

- competenŃe generale; 

- valori şi atitudini; 

- competenŃe specifice asociate cu conŃinuturile; 

- conŃinuturi ale învăŃării; 

- sugestii metodologice. 
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COMPETENłE GENERALE 

 

1. Prezentarea diferitelor tehnici de reprezentare a imaginii plastice  

2. Utilizarea corectă a diferitelor materiale şi tehnici artistice 

3. Realizarea de reproduceri ale unor opere de artă, folosind tehnicile 
studiate, cu instrumentele şi materialele adecvate 

4. Exprimarea sensibilităŃii, imaginaŃiei şi creativităŃii artistice în creaŃii 
plastice proprii 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Manifestarea interesului pentru cunoaşterea tehnicilor de lucru necesare procesului 
de creaŃie artistică 

• Manifestarea spiritului artistic în observarea şi analiza unei opere de artă 

• Formarea unei viziuni estetice autentice 

• MotivaŃia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naŃional şi 
universal 
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CLASA A XII-A 

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

1. Prezentarea diferitelor tehnici de reprezentare a imaginii plastice 

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

1.1. Descrierea caracteristicilor tehnicilor de 
reprezentare a imaginii plastice  
1.2. Analizarea tehnicilor artistice în care au fost 
realizate unele opere din arta românească şi 
universală 

- NoŃiuni introductive în studiul tehnicilor 
artistice 

- Tehnica desenului în creion, cărbune, sepia 
- Tehnica desenului cu cerneală: peniŃă, pensulă 
- Tehnica picturii în tempera 
- Tehnica picturii cu guaşă 
- Tehnica pastelului 
- Tehnica picturii cu acuarelă 
- Tehnici picturii  cu ceară 
- Tehnica picturii în ulei 
- Tehnica picturii pe sticlă 
- Tehnica tempera grasă 
- Tehnica picturii flamande 
- Tehnica picturii al secco 
- Tehnica picturii al fresco 
- Tehnica vitraliului 
- Tehnica mozaicului 

2. Utilizarea corectă a diferitelor materiale şi tehnici de lucru  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

2.1. Aplicarea tehnicilor studiate în realizarea unor 
lucrări cu subiect religios şi laic 

2.2. Analizarea expresivităŃii elementelor de limbaj 
plastic utilizate în diferite tehnici de lucru 

- SchiŃe şi crochiuri în tehnica creionului şi a 
cărbunelui 

- Studiu ghips în tehnica laviului şi a peniŃei 
- Studiu după natură în tehnica acuarelei 

3. Realizarea de reproduceri ale unor opere de artă, folosind tehnicile studiate, cu instrumentele şi 
materialele adecvate 

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

3.1. Redarea cu fidelitate a unor detalii din 
reproduceri după opere de artă, respectând 
succesiunea corectă a etapelor de lucru 

- Executarea unor reproduceri în tehnicile 
studiate 

4. Exprimarea sensibilităŃii, imaginaŃiei şi creativităŃii artistice în creaŃii plastice proprii  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

4.1. Realizarea unor compoziŃii proprii, originale, 
valorificând la maxim expresivitatea artistică a 
fiecărei tehnici studiate 

- CompoziŃie în tehnica picturii pe sticlă 
- RelaŃia lumină – culoare. Proiect vitraliu sau 

mozaic 
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LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT 

- NoŃiuni introductive în studiul tehnicilor artistice 

- Tehnica desenului în: creion, cărbune, sepia 

- Tehnica desenului cu cerneală: peniŃă, pensulă 

- Tehnica picturii în tempera 

- Tehnica picturii cu guaşă 

- Tehnica picturii cu pastel 

- Tehnica cu acuarelă 

- Tehnici picturii cu ceară 

- Tehnica picturii în ulei 

- Tehnica picturii pe sticlă 

- Tehnica tempera grasă 

- Tehnica picturii flamande 

- Tehnica picturii al secco 

- Tehnica picturii al fresco 

- Tehnica vitraliului 

- Tehnica mozaicului 

- SchiŃe şi crochiuri în tehnica creionului şi a cărbunelui 

- Studiu după ghips antic în tehnica laviului şi a peniŃei 

- Studiu după natură în tehnica acuarelei  

- Executarea unor reproduceri în tehnicile studiate  

- CompoziŃie în tehnica picturii pe sticlă 

- RelaŃia lumină – culoare. Proiect vitraliu sau mozaic 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Programa şcolară de Studiul tehnicilor vechi şi tradiŃionale pentru clasa a XII-a de liceu, filiera 

vocaŃională, profil teologic (cultul ortodox), specializarea Patrimoniu cultural, a urmărit deplasarea 

accentului de pe însuşirea de conŃinuturi pe dezvoltarea de deprinderi şi abilităŃi practice necesare 

interpretării şi realizării de opere de artă în manieră bizantină.  

Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline de 

specialitate şi al disciplinelor teologice care fac parte din curriculum-ul diferenŃiat pentru clasa a XII-a. 

Cunoaşterea materialelor de lucru este condiŃie necesară pentru realizarea temelor propuse la celelalte 

discipline artistice de bază.  

ConŃinuturile vizează prezentarea principiilor de execuŃie a tehnicilor de lucru, modalităŃile de 

utilizare a acestora şi condiŃiile tehnice de aplicare. Ca element specific, în cadrul temelor aplicative se va 

acorda importanŃă elementelor caracteristice artei bizantine. Elevii vor fi familiarizaŃi cu etapele de lucru 

ce trebuie parcurse în realizarea în diferite tehnici a proiectelor de artă, pictură murală şi icoană. De 

asemenea, va fi prezentată evoluŃia fiecărei tehnici atât din punct de vedere istoric, cât şi artistic, pe baza 

principiilor şi condiŃiilor impuse de suporturile de lucru  

Pentru realizarea competenŃelor specifice, se recomandă utilizarea unor strategii de învăŃare variate, 

care să îmbine diferite metode, precum: explicaŃia, demonstraŃia practică, exerciŃiul individual. 

 


