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I. Preliminarii

,,Studiul formei în desen” face parte din componenta de formare a

competențelor profesionale generale și prevede studiul din natură a elementelor

arhitecturale de formă simplă în relief, pentru realizarea cărora este nevoie de spirit

de observație, de analiză și sinteză; capacitatea de a proporționa, a raporta, a vedea

și a înțelege dincolo de aparențe, de a vedea în spațiu; dexteritatea de a trasa,

construi, măsura, valora - toate bazate pe principiile desenului academic.

Desenarea exteriorului unui edificiu arhitectural reprezintă un moment foarte

important și complicat pentru viitorii specialiști în arhitectură, că accent fiind

reprezentarea diverselor elemente arhitecturale ce decorează și creează
expresivitatea stilului arhitectural. Reprezentarea elementelor arhitecturale necesită
formarea competențelor grafice la nivel înalt a tehnicianului proiectant în domeniul

arhitecturii.

Disciplina dată presupune determinarea, cunoașterea și aplicarea legilor de

reprezentare a obiectelor tridimensionale pe o suprafață plană, contribuie la

dezvoltarea gîndirii științifice prin actualitatea și oportunitatea conținuturilor

tematice, se circumscrie în cîmpul aplicării unor principii de creație plastică generală
la un nivel calitativ superior și oferă un sprijin real elevilor preocupați de proiectarea

de arhitectură. Studiul din natură este un proces activ de cunoaștere a formelor din

mediul înconjurător dintr-un punct de vedere concret ce include: compoziția în

format. proporționarea formelor, construirea după legile perspectivei liniare,

modelarea după gradații clar-obscur pentru evidențierea formelor și volumului, a

materialului și texturii. Sarcinile propuse la studierea acestei discipline sînt elaborate

pentru realizarea unui desen academic. Crearea imaginii artistice și redarea formei din

spațiu este tendința fundamentală a procesului de studiu al desenului, un rol hotărîtor

revenind cunoștințelor în domeniul perspectivei liniare și aeriene, tehnicii și

tehnologiilor mijloacelor plastice și materialelor de desen.

Disciplina este utilă elevilor arhitecți în domeniile conexe arhitecturii: desen

tehnic, perspectiva și teoria umbrelor, pictură, proiectarea de arhitectură, proiectarea

asistată la calculator. Cuprinde elemente formative necesare dezvoltării vederii și

gîndirii în spațiu, cît și elementele informative absolut necesare în activitatea de

proiectare în arhitectură și în alte domenii teoretice și aplicative conexe.

Cerințele prealabile față de cunoștințele și abilitățile pe care trebuie să le

posede elevul înainte de a începe studierea disciplinei ar fi: schițarea cu mână liberă
din natură a obiectelor volumetrice, construirea în perspectivă a corpurilor

geometrice, a vaselor de uz casnic de formă simplă, reprezentarea ideilor spațiale

creative proprii, comunicarea în termeni specifici; modelarea volumetrica din carton

sau hârtie e.t.c.
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II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

,,Studiul formei în desen” ajută viitorul tehnician proiectant în domeniul

arhitecturii și urbanism să observe, să cerceteze mediul, să perceapă și să posede

principii de reflectare a volumelor lumii înconjurătoare. Desenul unui arhitect va fi

unul profund cu construcție detaliată, atât a părților vizibile cît și a celor invizibile,

care va fi păstrat pînă la finisarea lucrării, iar tonalitatea lucrării va fi reprezentată cu

ton parțial transparent, prin  linii tonale.

Un mare pedagog și psiholog elvețian , profesorul R. Dottrens scrie: ,, Desenul

este un mijloc de expresie de aceeași valoare ca limbajul; rolul său în plan profesional

constă în a dezvolta capacitatea de a trasa o schemă, a reprezenta o schiță, a construi

un plan și de a  le înțelege.=

Disciplina pe parcursul anilor de studiu devine un instrument curent de lucru,

iar după absolvirea specialității un operator de bază în munca de creaţie. Acest curs

oferă noţiuni teoretice şi practice necesare în reprezentarea compoziţiilor spaţiale, în

situaţia intervenţiei în spaţiul construit interior sau exterior. Cursul pregăteşte elevul

în vederea însuşirii mijloacelor tehnice de reprezentare a spaţiului, în cazul întocmirii

proiectelor de amenajare şi decorare a spaţiilor arhitecturale şi urbanistice. Ea

facilitează viitorul specialist să întocmească documentația de proiect, să elaboreze

schițe și relevee, să vizualizeze grafic tridimensional obiecte arhitecturale și să
confecționeze machete.

Însușirea disciplinei va avea un impact major în studierea viitoarelor unități de

curs și moduleoprevăzuteoînoplanulodeoînvățămînt.

III. Competenţe  profesionale specifice disciplinei

Competența profesională din Standardul de pregătire profesională:

CP1 Proiectarea creativă, în baza noilor tendințe / tehnologii în arhitectură, construcții
și design, respectând mediul înconjurător și patrimoniul cultural.

CP2 Utilizarea limbajului verbal și grafic specific specialității în comunicarea
profesională, precum și a diverselor tehnici și mijloace artistice.

Competențe profesionale specifice disciplinei:
CS1. Reprezentarea grafică în perspectivă a elementelor arhitecturale de formă

simplă în relief;

CS2.  Modelarea elementelor arhitecturale de formă simplă în relief după gradații
clarobscur..
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IV. Administrarea disciplinei

Semestrul

Numărul de ore

Modalitatea
de evaluare

Numărul de
crediteTotal

Contact direct
Lucrul

individualPrelegeri
Practică/
Seminar

II 60 - 30 30 Examen 2

V.        Unităţile de învăţare

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi (A)

1 Detaliu ornamental în relief- compoziție și construire

1. Reprezentarea grafică în perspectivă a

elementelor arhitecturale de formă
simplă  în relief;

- Argumentarea necesității studiului
elementelor arhitecturale pentru
formarea specialistului în domeniul
arhitecturii

- Definirea noțiunii de element
arhitectural, detaliu arhitectural.

- Analiza exemplelor de reprezentare a
elementelor arhitecturale din istoria
artelor plastice.

- Descrierea metodologiei studiului de
reprezentare a  unei plăci de ghips cu
ornament vegetal în relief: compoziție,
proporționare, construire, modelare
volumetrică

−Distingerea materialelor, tehnicilor,
instrumentelor de lucru.

−Realizarea schițelor, crochiurilor,
căutărilor compoziționale pentru
studiul a unei plăci de ghips cu
ornament vegetal în relief.

−Construirea liniară a unei plăci de ghips
cu ornament vegetal în relief după
legile perspectivei liniare.

−Conștientizarea necesității respectării
metodologiei studiului de reprezentare
a elementelor arhitecturale pentru
formarea profesională.

1.1. Noțiunea de element
arhitectural. detaliu
arhitectural;
1.2 Rolul detaliilor
arhitecturale în crearea
stilului arhitectural.
1.3. Elementele
arhitecturale în istoria
artelor plastice și
arhitecturii.
1.4. Legile perspectivei
liniare în reprezentarea
unei plăcii de gips cu
ornament vegetal în
relief.
1.5. Structuri naturale
vegetale și echivalentele
lor plastice, interrelații
structurale.
1.6. Etapele de
reprezentare a unei plăci
de ghips cu ornament
vegetal în relief .

- compoziție
- proporționare
- construire după legile

perspectivei liniare
- evidențierea volumului
prin accente liniare și
tonale

A1. Realizarea
schițelor,
crochiurilor,
căutărilor
compoziționale
pentru studiul unei
plăci de ghips cu
ornament vegetal în
relief.

A2. Construirea
grafică a unei plăci
de ghips cu
ornament vegetal în
relief după legile
perspectivei liniare.

A3. Distingerea
materialelor,
tehnicilor,
instrumentelor de
lucru.
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2. Gradația clar-obscur în modelarea volumetrică a detaliului ornamental în relief

2. Modelarea elementelor arhitecturale de

formă simplă în relief după gradații
clar-obscur;

−Definirea noțiunii clar-obscur
− Identificarea în lucrări plastice cu

elemente arhitecturale  gradației
clar-obscur

− Exersarea tipurilor de haș pentru
evidențierea materialului și facturii

−Modelarea volumetrică în baza
gradației clar-obscur

−Aplicarea diverselor tehnici și materiale
grafice pentru evidențierea aspectelor
de individualitate și stil

2.1. Gradațiile clar-obscur
în reprezentarea
obiectelor de ghips;
2.2. Tipuri de haș în
modelarea volumetrică a
formei arhitecturale;
2.3. Tipuri de haș în
pentru reprezentarea
obiectelor din ghips;
2.4. Tehnici și materiale
grafice în studiul
elementelor
arhitecturale.

A4. Identificarea în
lucrări plastice a
gradației clar-obscur.
A5. Aplicarea
tipurilor de haș
pentru evidențierea
materialului și
facturii obiectelor.
A6. Utilizarea
gradației clar-obscur
pentru modelarea
volumetrică a
elementelor
arhitecturale

VI.       Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr.

crt.
Unități de învățare

Numărul de ore

Total

Contact direct
Lucrul

IndividualPrelegeri
Lucrări
practice

1. Detaliu ornamental în relief-
compoziție și construire

28 - 14 14

2. Gradația clar-obscur în modelarea
volumetrică a detaliului ornamental în
relief

32 - 16 16

Total pe curs 60 - 30 30
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VII.      Studiul individual ghidat de profesor

Materii pentru studiul
individual

Produse de elaborat
Modalităţi de evaluare Termeni de

realizare

1. Detaliu ornamental în relief- compoziție și construire

1.1 . Schițe, crochiuri de plante,
frunze, crengute.

5 schițe F A3, creion,
cărbune , sanguină.

Prezentarea schițelor
grafice . Vernisarea

lucrărilor.

Săptămâna 7

2. Gradația clar-obscur în modelarea volumetrică a detaliului ornamental în relief

2.1 . Natură statică cu vază și
flori (construire și modelare
clar-obscur).

lucrare grafică F
40x50, creion

Prezentarea lucrării
grafice. Vernisarea

lucrărilor.

Săptămâna 14

VIII.       Lucrări practice recomandate

Nr. Unitatea de învățare Tema
Nr. De

ore

1.

1.6. Etapele de
reprezentare a unei plăci
de ghips cu ornament
vegetal în relief .

1 Placă de gips cu ornament de formă simplă
(trifoi, lalea, cinci foi etc) F 50x70; 55x75;
creion.suport de hîrtie alb sau tonat.
2 Schițe, crochiuri de plante, frunze, crengute.

5 schițe F A3, sanguină, cărbune.

14

14

2.

2.3. Tipuri de haș în
pentru reprezentarea
obiectelor din ghips;

1 Placă de gips cu ornament de formă compusă
( ramura de palmier) F 50x70; 55x75;
creion.suport de hîrtie alb sau tonat.
2 Natură statică cu vază și flori (construire și
modelare clar-obscur).

16

16

Total 60

IX. Sugestii metodologice

Procesul de învăţare este centrat pe elev în care elevul, viitorul expert, nu mai

este perceput ca un subiect pasiv în procesul de educare şi instruire, ci este considerat

partener al cadrului didactic în construirea cunoaşterii şi este parte activă în

realizarea activităţilor instructiv educative. Acesta reprezintă un şir de demersuri, ce

conduc la formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi include ore de

activitate de învăţare în auditoriu (de contact direct) şi de activitate individuală.

Orele de contact direct prevăd activitatea profesorului în cadrul unei subgrupe

formată din 15 elevi într-un mod creativ, utilizând diferite strategii didactice şi

mijloace de învăţământ moderne, diferite tipuri de lecţii (de predare a noului

material, de comunicare, de control thematic etc.) consolidând cunoştinţele prin

realizarea unui şir de schiţe, exersări practice, lucrări grafic aplicative.

Studiul individual reprezintă o formă de activitate complexă şi variată de

învăţare independentă, o modalitate de a stimula autonomia elevilor în organizarea
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și controlul dezvoltării lor profesionale. Raportul - ore contact direct şi lucru

individual constituie 1:1. Pentru studiul individual se propun sarcini practice de

aprofundare a materiei  predate în auditoriu.

Strategiile didactice utilizate de cadrele didactice au eficienţă maximă în

procesul de învăţare, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică ca şi imaginaţia şi

creativitatea elevilor. Strategia didactică ocupă un loc central activității didactice,

deoarece proiectarea și organizarea lecției se realizează în funcție de decizia

strategică a profesorului. Ea prefigurează traseul metodic cel mai potrivit în cele patru

faze ale lecției (evocarea, realizarea sensului, reflecția, extinderea), cel mai logic și mai

eficient pentru abordarea unei situații concrete de predare și învățare (astfel se pot

preveni erorile, riscurile și evenimentele nedorite din activitatea didactică).

Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare și învățare.

Pentru transpunerea obiectivelor disciplinei ,,Bazele desenului I= se propune un set

de metode informative și activ-participative, utile: conversaţia euristică;

problematizate; cercetări experimentale; algoritmizare, prezentare logică şi

deductivă; explicaţia; brainstorming-ul cu schiţe loto instructiv; situații de integrare

simulate și autentice; învățarea prin cooperare și colaborare

Metode didactice care au ca obiectiv prioritar exprimarea personalităţii elevului

- lucrări plastice

- asaltul de idei

- dezbateri problematizate

- studiul individual al suportului de curs a bibliografiei recomandate

- modelarea

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ,
organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de diagnosticare, reglare,
optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Evaluarea elevilor este
centrată la evaluarea competenţelor formate la diferite etape de studiu şi include:

●Evaluarea inițială obligatorie a elevilor la începutul cursului, forma

recomandată fiind probă practică (test, lucrare grafică aplicativă). Scopul evaluării

inițiale este diagnosticarea nivelului de pregătire a elevilor în domeniul desenului, a

gîndirii spaţiale, abilităţilor de grafică.

●Evaluare curentă (formativă) se realizează în procesul de studiu.Metode de

evaluare recomandate pentru ore de la contact direct: probe practice , aplicative , de

ex:schițe de timp scurt, teste, lucrări grafice aplicative.

●Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul semestrului prin examen.

Examenul se realizează în baza testului, subiectele cărora sunt examinate la şedinţa
catedrei şi aprobate de directorul- adjunct studii. Testul va include sarcini care solicită
cunoaştere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare (atitudini faţă de cele învăţate) şi

situaţii de  integrare simulate sau autentice. Durata examenului este de 135 min.
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Creditele se alocă integral dacă elevul îndeplineşte volumul de muncă pretins sub

toate formele prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum nota 5.

Principalele momente ale evaluării sunt:

- parcurgerea completă a temelor propuse din programa analitică şi planificările

calendaristice

- corelarea dintre aspectele teoretice şi practice ale materialului parcurs, corelarea

dintre aspectele ştiinţifice şi artistice

- calitatea demersului instructiv-educativ , accent pe etapele de transpunere în material

al lucrărilor grafice aplicative

- timpul investit în realizarea temelor.

Exigenţe:

- calitatea ideilor şi a soluţiilor la activităţile care le solicită direct pe studenţi: discuţii,
dezbateri în cadrul orelor, analiza lucrărilor grafice

- abilitatea grafică de realizare a lucrărilor grafic aplicative.

- corectitudinea, interesul şi seriozitatea investită în realizarea lucrării grafice

- creativitatea în elaborarea unei idei proprii, argumentarea propriei poziții
- consultarea surselor bibliografice obligatorii şi adăugătoare.

XI.       Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii

Mijloacele de învățământ sunt un ansamblu de obiecte, instrumente, produse,

aparate, echipamente și sisteme tehnice, care susțin și facilitează învățarea. Disciplina

dată va fi predată într-un auditoriu spațios, cu iluminare naturală și artificială
eficientă pentru procesul de studiu. Locul de lucru a fiecărui elev va fi dotat cu un

șevalet, scaune potențial manevrabile procesului de proiectare și creare. În auditoriul

dat vor executa lucrări grafice aplicative cel mult 15-16 elevi. Pentru predarea

eficientă a orelor este necesar prezența unui ecran, proiector, laptop.

Mijloace de învăţămînt necesare pentru predarea disciplinei :

- obiectuale: mulaje, modele, etc.

- iconice sau figurative ( imagistice ) :

a) reprezentări  grafice : desene didactice ( schiţe, scheme, lucrări grafice, etc)

b) reprezentări grafice complete : planşe, lucrări plastice, reproduceri,

- reprezentări audio-vizuale :

a) reprezentări video ce pot fi proiectate pe ecran : foliile transparente, imagini şi

desene din cărţi pentru proiecții, diapozitivele, tehnologii informaționale moderne

(ecran, proiector, laptop).

b) mixt: cărţi (manuale, cursuri şi tratate, îndrumări, album de reproduceri, etc)

c) de evaluare a cunoștințelor: prezentări power point, fișe, teste, lucrări plastice etc.
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XII.        Resursele didactice recomandate elevilor

Nr.
Crt.

Denumirea resursei
Locul în care poate fi

consultată/accesată/procu
rată resursa

Numărul de
exemplare
disponibile

1. Ghid ,, Cum să desenăm. Natura statică=
Editura: Aquila ; Oradea 2015;

Biblioteca
1

2. Bagnall, Hille, ,, Tehnici de desen=
Editura: Aquila 1993

Biblioteca
1

3. T. Brădeanu ,, Curs de desen= Editura:
Polirom 2010

Biblioteca
1

4. D. Adras ,, Bazele desenului= Editura:
Casa; Oradea 2011

Biblioteca
1

5.  . !@<F ,,�9DEC9>F<64. �?G5<A4 <
D94?<EF<GABEFP <;B5D4:9A<9 "
2004

Internet

6. �9DF �B8EBA "К?юG< > <E>GEEF6G
D<EGA>4" 2011

Internet

7. �. �. �4DOHA<>B6 <�9DEC9>F<64=
1995

Internet

8. Ш>B?4 <;B5D4;<F9?PAB7B <E>GEEF64
1998 10 >A<7 Internet

9. Classroom Internet
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