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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 diferen ţiat 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 

 

 
Disciplina Sculptură se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, profilul teologic 

ortodox, specializarea Patrimoniu cultural, fiindu-i alocată 1 oră/săptămână pentru clasele a IX-a 

şi a X-a. 

Studiată ca disciplină artistico-plastică de bază, Sculptura are ca scop formarea 

deprinderilor şi a abilităţilor plastice necesare realizării unor opere de artă în manieră bizantină. 

De asemenea, elevii vor descoperi semnificaţia şi rolul sculpturii ornamentale.  

 Elaborarea programei şcolare a avut în vedere exigenţele impuse de reforma curriculară 

din învăţământul românesc actual. Stabilirea competenţelor şi selectarea conţinuturilor au fost 

realizate respectând principiile accesibilităţii şi transmiterii sistematizate a cunoştinţelor. 

Programa şcolară pentru disciplina Sculptură este structurată pe următoarele componente:  

• competenţe generale; 

• valori şi atitudini; 

• competenţe specifice asociate cu conţinuturile; 

• conţinuturi ale învăţării; 

• sugestii metodologice. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic şi a mijloacelor de expresie 
plastică 

2. Analizarea imaginii artistice, prin raportare la tehnicile studiate 

3. Exprimarea plastică, folosind materiale, instrumente şi tehnici specifice 
modelajului 

 
 
 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 
 

• Manifestarea interesului pentru interpretarea şi realizarea operelor de artă plastică şi 
decorativă, religioase şi laice 

• Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă 

• Formarea unei viziuni estetice autentice 

• Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi 
universal 
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CLASA A IX-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic şi a mijloacelor de expresie plastică 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Identificarea elementelor de de limbaj plastic, 
conştientizând utilizarea lor ca formă de expresie 
plastică 

- Materiale utilizate în sculptura ornamentală 
(noţiuni generale). Elemente de limbaj plastic 

- Tehnici de lucru specifice sculpturii ornamentale 
- Tehnici de lucru specifice lemnului 
- Instrumente specifice lemnului 
- Instrumente utilizate pentru tăiat, cioplit şi 

modelat 
- Instrumente auxiliare pentru fixarea şi blocarea 

semifabricatului pe timpul lucrului 
- Tipuri de tăieturi 

1.2. Utilizarea în compoziţiile proprii a elementelor 
de limbaj plastic şi a tehnicilor de lucru specifice 
modelajului 

2. Analizarea imaginii artistice, prin raportare la tehnicile studiate 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Utilizarea studiilor după natură în compoziţiile 
plastice proprii 

- Tehnicile de lucru specifice lemnului. 
Structurarea suprafeţelor 

- Instrumente specifice lemnului. Incizia 
(element de limbaj plastic) 

- Instrumente utilizate pentru tăiat, cioplit şi 
modelat 

- Instrumente auxiliare pentru fixarea şi 
blocarea semifabricatului pe timpul lucrului 

- Tipuri de tăieturi. Suprafaţa 
- Tăieturi drepte. Muchia 
- Tăieturi curbate. Planul 
- Tăieturi simple (dintele de lup) 

2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul 
elementelor de limbaj plastic, respectând legile 
compoziţiei 

2.3. Dispunerea în spaţiu a volumelor, în mod 
echilibrat 

2.4. Compunerea spaţiului plastic, utilizând 
elementele de limbaj plastic şi mijloacele de 
expresie plastică 

3. Exprimarea plastică, folosind materiale, instrumente şi tehnici specifice modelajului  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Elaborarea mai multor variante de compoziţii 
aparţinând aceluiaşi subiect aplicativ, respectând 
tema plastică 

- Tipuri de tăieturi 
- Tăieturi drepte. Planul 
- Tăieturi curbate. Muchia şi suprafaţa 
- Tăieturi simple (dintele de lup) 
- Tăieturi complexe. Relieful negativ 

3.2. Crearea unor compoziţii plastice expresive, cu 
amprentă personală, valorificând valenţele plastice 
ale diferitelor materiale şi utilizând tehnici şi 
instrumente de lucru specifice modelajului 

- Organizare, instrumente specifice sculpturii 
materiale pentru lucru, prezentarea tehnicilor 
sculpturii 

- Prezentarea materialelor utilizate în sculptura 
ornamentală 

- Tehnicile de lucru specifice sculpturii 
ornamentale 
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LISTA UNIT ĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 

1. Organizare, instrumente specifice sculpturii materiale pentru lucru, prezentarea tehnicilor 
sculpturii 

2. Prezentarea materialelor utilizate în sculptura ornamentală. Elemente de limbaj plastic 

3. Tehnicile de lucru specifice sculpturii ornamentale 

4. Tehnicile de lucru specifice lemnului 

5. Instrumente specifice lemnului 

6. Instrumente utilizate pentru tăiat, cioplit şi modelat 

7. Instrumente auxiliare pentru fixarea şi blocarea semifabricatului pe timpul lucrului 

8. Tipuri de tăieturi 

9. Tăieturi drepte 

10. Tăieturi curbate 

11. Tăieturi simple (dintele de lup) 

12. Tăieturi complexe 
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CLASA A X-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic şi a mijloacelor de expresie plastică 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Identificarea elementelor de de limbaj plastic, 
conştientizând utilizarea lor ca formă de expresie 
plastică 

1.2. Utilizarea în compoziţiile proprii a tehnicilor de 
lucru specifice modelajului 

- Organizare, instrumente specifice 
modelajului, materiale pemtru lucru, 
pezentarea tehnicilor modelajului 

- Studiul volumului ca element de limbaj 
plastic. Aplicaţii în material lemnos. 
Ornamente.   

- Studiul planului ca element de limbaj plastic. 
Realizarea diferitelor plane în lemn 

- Studiul suprafeţei ca element de limbaj 
plastic: aspectul suprafeţei, structuri ale 
suprafeţei, rolul suprafeţei cu aspecte 
diferenţiate într-o compoziţie 

- Studiul liniei (muchiei) ca element de limbaj 
plastic. Raportul între muchie şi volum 

- Studiul formei ca element de limbaj plastic. 
Raportul între formă şi volum 

- Studiul relaţiei între spaţiu şi volum. 
Dispunerea spaţială a volumelor. Relaţia  
spaţiu-volum 

2. Analizarea imaginii artistice, prin raportare la tehnicile studiate 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Utilizarea studiilor după natură în compoziţiile 
plastice proprii 

2.2. Structurarea imaginilor plastice, respectând 
legile compoziţiei 

2.3. Dispunerea în spaţiu a volumelor în mod 
echilibrat 

2.4. Compunerea spaţiului plastic, utilizând 
elementele de limbaj plastic şi mijloacele de 
expresie plastică 

- Studiul relaţiei între spaţiu şi volum. 
Dispunerea spaţială a volumelor. Relaţia 
spaţiu-volum 

- Studiul reliefurilor liniare 
- Studiul relaţiei între volum şi lumină 
- Relieful – formă de prezentare a sculpturii. 

Realizarea unor ornamente pe o suprafaţă 
dreaptă 

 

3. Exprimarea plastică, folosind materiale, instrumente şi tehnici specifice modelajului  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Elaborarea mai multor variante de compoziţii 
aparţinând aceluiaşi subiect aplicativ, respectând 
tema plastică 

- Studiul relaţiei între spaţiu şi volum. 
Dispunerea spaţială a volumelor. Relaţia  
spaţiu-volum 

- Studiul reliefurilor liniare 
- Studiul relaţiei între volum şi lumină 
- Relieful – formă de prezentare a sculpturii 

3.2. Crearea unor compoziţii plastice expresive, cu 
amprentă personală, valorificând valenţele plastice 
ale diferitelor materiale şi utilizând tehnici şi 
instrumente de lucru specifice modelajului 

- Organizare, instrumente specifice 
modelajului, materiale pentru lucru, 
pezentarea tehnicilor modelajului 

- Relieful – formă de prezentare a sculpturii 



Sculptură, clasele a IX-a şi a X-a – Curriculum diferenţiat pentru filiera vocaţională, profil teologic ortodox, 
specializarea Patrimoniu cultural 

8

LISTA UNIT ĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 

1. Organizare, instrumente specifice sculpturii materiale pentru lucru, prezentarea tehnicilor 
sculpturii 

2. Studiul volumului ca element de limbaj plastic  

3. Studiul planului ca element de limbaj plastic 

4. Studiul suprafeţei ca element de limbaj plastic: aspectul suprafeţei, structuri ale 
suprafeţei, rolul  suprafeţei cu aspecte diferenţiate într-o compoziţie 

5. Studiul liniei (muchiei) ca element de limbaj plastic. Raportul între muchie şi volum 

6. Studiul formei ca element de limbaj plastic. Raportul între formă şi volum 

7. Studiul relaţiei între spaţiu şi volum. Dispunerea spaţială a volumelor. Relaţia  spaţiu-
volum 

8. Studiul reliefurilor liniare 

9. Studiul relaţiei între volum şi lumină 

10. Relieful – formă de prezentare a sculpturii 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Programa şcolară de Sculptură pentru clasele a IX-a şi a X-a – profil teologic ortodox, 

specializarea Patrimoniu cultural – a urmărit deplasarea accentului de pe însuşirea de conţinuturi 

pe dezvoltarea de deprinderi şi abilităţi plastice necesare realizării unor opere de artă în manieră 

bizantină.   

În parcurgerea temelor plastice prevăzute în programă se va pune accent pe îmbinarea mai 

multor metode: explicaţia, demonstraţia practică, exerciţiu individual.  

Se vor avea în vedere variate tipuri de exerciţii:  

- exerciţii de identificare a elementelor de limbaj plastic; 

- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie a elementelor de limbaj plastic; 

- exerciţii de compunere a unor compoziţii proprii cu ajutorul elementelor de limbaj 

plastic; 

- exerciţii de studiere a structurării imaginilor plastice, urmărind legile compoziţiei. 

În cadrul temelor aplicative se va acorda importanţă exemplificării elementelor de conţinut 

teoretice pe creaţiile diverşilor artişti, cu accent pe creaţiile de factură religioasă/pe teme 

religioase. 


