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I. Preliminarii

,,Coloristica” face parte din componenta la liber� alegere, și ofer� noțiuni de

baz� în studiul culorii necesare însușiriii limbajului grafic al proiect�rii de arhitectur�.

Cursul ,,Coloristica” se realizeaz� printr-o parcurgere gradual� a noțiunilor despre

culoare, percepere și analiz� a raporturilor cromatice, metodologie de elaborare și

creare a compoziției plastice proprii pentru obținerea acordului cromatic. Aceast�
parcurgere se realizeaz� prin însușirea unor concepte în descrierea și exprimarea

raporturilor cromatice și duce la formarea unei viziuni de reprezentare pe un suport

bidimensional. Dezvolt� competenţe tehnice, sociologice `i estetice , trateaz� toate

aspectele concepţiei grafice, de la elaborare pîn� la transpunerea lor practic� în

material. Îmbinarea culorilor, a diferitor materiale `i mijloace tehnice ( guaș�,

acuarel�, creion colorat), a diferitor suporturi ( hîrtie,carton) ofer� elevului libertate,

expresivitate `i interacţiune cu celelalte genuri ale artei.Cursul vizeaz� o cunoa`tere

atent� `i o înţelegere a fenomenului artistic contemporan, generând repere utile în

demersul creator personal.

Studiul culorilor este o component� fundamental� a educaţiei plastice,

dezvoltând la elevi capacit�ţi intelectuale `i emoţionale, având drept ţint� atingerea

unuia dintre principale obiective ale educaţiei contemporane, respectiv stimularea `i

dezvoltarea creativit�ţii la viitorii specialiști în arhitectur�.

Cerințele prealabile faț� de cunoștințele și abilit�țile pe care trebuie s� le

posede elevul înainte de a începe studierea disciplinei ar fi: schițarea în culoare cu

mân� liber� din natur� a obiectelor volumetrice, reprezentarea ideilor spațiale

creative proprii, comunicarea în termeni specifici, amestecul culorilor, cunoașterea

diferitor materiale cromatice.

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

,,Coloristica” formeaz� viitorului specialist în arhitectur� un raționament al

relațiilor cromatice necesare pentru proiectarea edificiilor arhitecturale, pentru

crearea unui ansamblu unitar cromatic corect și expresiv care va fi pe plac viitorilor

beneficiari. Cursul ,,Coloristica” î`i propune:

-S� dea informaţii din aria de cunoa`tere logic�, a naturii `i de redare a valenţei ei

expresive cu ajutorul unui limbaj specific: limbajul semnelor plastice și a culorii.

-S� identifice relația dintre culori în natur� și în diverse reprezent�ri, raportului dintre

armonie `i acord, în redarea imaginii plastice, armonizarea elementelor de limbaj,

con`tientizând utilizarea lor în scopul exprim�rii plastice.

-S� dezvolte aspecte de individualitate `i stil tangente la specificul `i relaţia
interactiv� dintre diferite discipline vizual artistice.
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-S� asigure formarea, însu`irea `i dezvoltarea vocabularului vizual plastic

fundamental.

Disciplina ”Coloristica” este organizat� pe un sistem complex de instruire,

concretizat prin exerciţii și lucr�ri practice, are ca scop formarea competențelor

profesionale în alegerea `i combinarea culorilor, combinarea `i crearea formelor noi

atît în realizarea lucr�rilor în pictur�, proiectelor de arhitectur� cît si la realizarea ,

amenajarea `i decorarea interiorului un raţionament al relaţiilor spaţiale în vederea

transpunerii în diverse sisteme de reprezentare, competențe grafice de realizare a

unor crochiuri, desene cu mîna liber� pentru transpunerea pe hârtie a propriei idei ce

întruchipeaz� spirit de observație, de analiz� și sintez�; capacitatea de a proprționa, a

raporta, a vedea și a înțelege dincolo de aparențe, de a vedea în spațiu.

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

dup� absolvirea specialit�ții un operator de baz� în munca de creaţie. Acest curs

ofer� noţiuni teoretice `i practice necesare în reprezentarea compoziţiilor spaţiale, în

situaţia intervenţiei în spaţiul construit interior sau exterior. Cursul preg�te`te elevul

în vederea însu`irii mijloacelor tehnice de reprezentare a spaţiului, în cazul întocmirii

proiectelor de amenajare `i decorare a spaţiilor arhitecturale `i urbanistice. Ea

faciliteaz� viitorul specialist s� întocmeasc� documentația de proiect, s� elaboreze

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

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. Aplicarea etapelor de obținere a raporturilor cromatice prin amestec fizic al

culorilor.

CS2.  Crearea compozițiilor plastice pentru obținerea acordului cromatic.
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IV. Administrarea disciplinei

Semestrul

Numărul de ore

Modalitatea
de evaluare

Numărul de
crediteTotal

Contact direct
Lucrul

individualPrelegeri
Lucrări
practice

II 60 - 30 30 Examen 2

V. Unităţile de învăţare

Unităţi de
competenţă

Unităţi de conţinut Abilități (A)

1. Amestecuri cromatice și acromatice

1. Aplicarea

metodologie

i de obținere

a

raporturilor

cromatice

prin

amestec fizic

al culorilor

1.1. Culoarea în viața omului.
- Culoarea ca mijloc de expresie plastic�
- Semnificația și efectul psihologic al culorilor
- Culoarea și interiorul
- Efectele spațiale ale culorilor

1.2 Cercul cromatic.
- Culori de baz�
- Culori binare de gr. I
- Culori binare de gr. II
- Amestecul fizic sau amestecul optic al culorilor
- Raporturi cantitative
1.3. Extrageri de culoare
- Degradeu acromatic (monocrom)
- Degradeu cromatic
- Rabaterea culorii
- Ruperea culorii

A1.  Amestecarea fizic� a
culorilor de baz� pentru
obținerea culorilor
binare.
A2.  Obținerea griurilor
neutre, tonurilor
rabatute, tonurilor în
degradeu, tonurilor rupte
etc.
A3.  Reprezentarea
cercului cromatic.
A4.  Reprezentarea
degradeului acromatic.
A5.  Reprezentarea
degradeului cromatic.

2. Acorduri de culoare

2. Crearea
compozițiilor
plastice
pentru
obținerea
acordului
cromatic.

2.1. Acordul cromatic
2.2. Game cromatice.

- Dominanta cromatic�
- Gama cald�
- Gama rece
- Gama simpl� (amestec fizic a 2 culori

complementare)
- Gama compus� (format� din 2-3 perechi de

culori complementare)
- Gama ton în ton(amestec fizic de aceleași

culori în tent�)
- Gama griuri colorate (amestecul unei perechi

de complementare cu alb și negru)

A6. Identificarea
relațiilor de culoare în
diverse contexte
plastice.
A7.  Elaborarea și
realizarea diferitor
compoziții plastice
cromatice.
A8.  Abordarea
rezolv�rilor coloristice
plastice.
A9. Obținerea nuanțelor
de culoare.
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- Game majore și minore (dominanta uneia sau
alteia din componentele cromatice)

- Contraste cromatice   (juxtapunerea –opoziția
culorilor)

- Contrast simultan
- Contrast de clarobscur
- Contrastul complementarelor
- Contrastul de cantitate
- Contrast cald rece etc

A10. Armonizarea
culorilor conform
anumitor criterii.
A11. Realizarea
lucr�rilor plastice
proprii pentru
valorificarea
propriet�ților și
expresivit�ții culorilor.

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. Amestecuri cromatice și acromatice. 12 - 12 -

2. Acorduri de culoare 48 - 18 30

Total pe curs 60 - 30 30

VII.     Studiul individual ghidat de profesor

Materii pentru
studiul individual

Produse de elaborat
Modalităţi de

evaluare
Termeni de

realizare

1. Acorduri de culoare

1.1 Gama rece Compoziție ornamental�. Tehnica aplicației,
colaj. F 20x20.

Prezentarea
lucr�rii grafice
și vernisarea ei

S�pt�mâna
10

1.2 Gama cald� Peisaj rural. F A3. Tehnica la liber� alegere. Prezentarea
lucr�rii grafice
și vernisarea ei

S�pt�mâna
12

1.3 Culoarea în
lucr�rile plastice ale
maeștrilor artei
naționale și
universale.

Referat pe tema: ,,Culoarea în lucrarea
plastic� preferat�.” (vizit� la o expoziție de
art� plastic� sau muzeu). Volumul
referatului 3 pagini cu includerea imaginii
color a lucr�rii plastice descrise.

Prezentarea și
susținerea
referatului.

S�pt�mâna
14
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VIII. Lucrări practice recomandate

Nr. Unitatea de învățare Tema
Nr. De

ore

1.
1.2 Cercul cromatic. Cercul cromatic. F A3, guașe.

4

2.
1.3. Extrageri de culoare

Degradeu acromatic

1 Degradeu acromatic 12 trepte. F A3, guașe.
2 Monocrom. Compoziție geometric� 20x20. F
A3, guașe.

4
2

3.
1.3. Extrageri de culoare

Degradeu cromatic
Degradeu cromatic (o pereche de
complementare) 12 trepte. F A3, guașe.

4

4.
2.2. Game cromatice.
Dominanta cromatic�

Dominanta cromatic�.Compoziție ornamental�
20x20 F A3, guașe.

4

5.

2.2. Game cromatice.
Gama ton în ton (amestec
fizic de aceleași culori în
tent�)

Nuanțe de culoare. Compoziție vegetal�  20x20.
F A3, guașe.

4

6.

2.2. Game cromatice.
Contrast cald rece etc

Contrast cald rece cu introducerea tonurilor
rabatute (amestec cu negru) și tonurilor în
degradeu (amestec cu alb) .Natur� static�
stilizat� 20x30. F A3, guașe.

4

7.

2.2. Game cromatice.
Contrastul
complementarelor

Contrastul complementarelor cu introducerea
tonurilor rabatute și tonurilor în degradeu (se
utilizeaz� numai o pereche de complementare
G+Vi; R+Ve; A+O). Peisaj or�șenesc 20x30. F A3,
guașe.

4

8
2.2. Game cromatice.
Gama cald�

Gama cald�. Peisaj rural. F A3. Tehnica la liber�
alegere.

10

9
2.2. Game cromatice.
Gama rece

Gama rece. Compoziție ornamental�. Tehnica
aplicației, colaj. F 20x20. 10

10

1.1. Culoarea în viața
omului. Culoarea ca
mijloc de expresie
plastic�. Semnificația și
efectul psihologic al
culorilor. Culoarea și
interiorul. Efectele
spațiale ale culorilor

Referat pe tema: ,,Culoarea în lucrarea plastic�
preferat�.” (vizit� la o expoziție de art� plastic�
sau muzeu). Volumul referatului 3 pagini cu
includerea imaginii color a lucr�rii plastice
descrise.

10

Total 60

IX. Sugestii metodologice

Procesul de înv�ţare este centrat pe elev în care elevul, viitorul expert, nu mai

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

partener al cadrului didactic în construirea cunoa`terii `i este parte activ� în realizarea
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activit�ţilor instructiv educative. Acesta reprezint� un `ir de demersuri, ce conduc la

formarea `i dezvoltarea competenţelor profesionale `i include ore de activitate de

înv�ţare în auditoriu (de contact direct) `i de activitate individual�.

Orele de contact direct prev�d activitatea profesorului în cadrul unei subgrupe

format� din 15 elevi într-un mod creativ, utilizând diferite strategii didactice `i mijloace

de înv�ţ�mânt moderne, diferite tipuri de lecţii (de predare a noului material, de

comunicare, de control tematic etc.) consolidând cuno`tinţele prin realizarea unui `ir de

schiţe, exers�ri practice, lucr�ri grafic aplicative.

Studiul individual reprezint� o form� de activitate complex� `i variat� de

înv�ţare independent�, o modalitate de a stimula autonomia elevilor în organizarea și

controlul dezvolt�rii lor profesionale. Pentru studiul individual se propun sarcini practice

de aprofundare a materiei  predate în auditoriu.

Strategiile didactice utilizate de cadrele didactice au eficienţ� maxim� în

procesul de înv�ţare, stimuleaz� gândirea logic�, cauzal�, analitic� ca `i imaginaţia `i

creativitatea elevilor. Strategia didactic� ocup� un loc central activit�ții didactice,

deoarece proiectarea și organizarea lecției se realizeaz� în funcție de decizia strategic�
a profesorului. Ea prefigureaz� 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 înv�țare (astfel se pot preveni

erorile, riscurile și evenimentele nedorite din activitatea didactic�). Strategiile

didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare și înv�țare. Pentru

transpunerea obiectivelor disciplinei ,,Coloristica” se propune un set de metode

informative și activ-participative, utile: conversaţia euristic�; problematizate; cercet�ri

experimentale; algoritmizare, prezentare logic� `i deductiv�; explicaţia;

brainstorming-ul cu schiţe loto instructiv; situații de integrare simulate și autentice;

înv�țarea prin cooperare și colaborare

Metode didactice care au ca obiectiv prioritar exprimarea personalit�ţii elevului

- lucr�ri plastice; asaltul de idei; dezbateri problematizate; studiul individual al

suportului de curs a bibliografiei recomandate; modelarea

X.      Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale

Evaluarea reprezint� o component� fundamental� a procesului de înv�ţ�mânt,

organic integrat� în procesul de înv�ţ�mânt, având rolul de diagnosticare, reglare,

optimizare, eficientizare a activit�ţilor de predare-înv�ţare. Evaluarea elevilor este

centrat� la evaluarea competenţelor formate la diferite etape de studiu `i include:

● Evaluarea inițial� obligatorie a elevilor la începutul cursului, forma recomandat� fiind

prob� practic� (test, lucrare grafic� aplicativ�). Scopul evalu�rii inițiale este

diagnosticarea nivelului de preg�tire a elevilor în domeniul desenului, a gîndirii

spaţiale, abilit�ţilor de grafic�.
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● Evaluare curent� (formativ�) se realizeaz� în procesul de studiu.Metode de evaluare

recomandate pentru ore de la contact direct: probe practice , aplicative , de ex:schițe
de timp scurt, teste, lucr�ri grafice aplicative.

● Evaluarea sumativ� se realizeaz� la sfâr`itul semestrului prin examen. Examenul se

realizeaz� în baza testului, subiectele c�rora sunt examinate la `edinţa catedrei `i

aprobate de directorul- adjunct studii. Testul va include sarcini care solicit�
cunoa`tere, aplicare, analiz�, sintez�, evaluare (atitudini faţ� de cele înv�ţate) `i

situaţii de  integrare simulate sau autentice. Durata examenului este de 135 min.

Creditele se aloc� integral dac� elevul îndepline`te volumul de munc� pretins sub

toate formele prev�zute `i realizeaz� condiţia de promovare - minimum nota 5.

Principalele momente ale evalu�rii sunt: parcurgerea complet� a temelor propuse din

programa analitic� `i planific�rile calendaristice; corelarea dintre aspectele teoretice

`i practice ale materialului parcurs, corelarea dintre aspectele `tiinţifice `i artistice;

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

al lucr�rilor grafice aplicative; timpul investit în realizarea temelor.

Exigenţe: calitatea ideilor `i a soluţiilor la activit�ţile care le solicit� direct pe studenţi:
discuţii, dezbateri în cadrul orelor, analiza lucr�rilor grafice; abilitatea grafic� de

realizare a lucr�rilor grafic aplicative; corectitudinea, interesul `i seriozitatea investit�
în realizarea lucr�rii grafice; creativitatea în elaborarea unei idei proprii,

argumentarea propriei poziții;consultarea surselor bibliografice obligatorii `i

ad�ug�toare.

XI.     Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii

Mijloacele de înv�ț�mânt sunt un ansamblu de obiecte, instrumente, produse,

aparate, echipamente și sisteme tehnice, care susțin și faciliteaz� înv�țarea.

Disciplina dat� va fi predat� într-un auditoriu spațios, cu iluminare natural� și

artificial� eficient� pentru procesul de studiu. Locul de lucru a fiec�rui elev va fi dotat

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

auditoriul dat vor executa lucr�ri grafice aplicative cel mult 15-16 elevi. Pentru

predarea eficient� a orelor este necesar prezența unui ecran, proiector, laptop.

Mijloace de înv�ţ�mînt 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, lucr�ri plastice, reproduceri,

- reprezent�ri audio-vizuale :
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a) reprezent�ri 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.

XII. Resursele didactice recomandate elevilor

Nr.
Crt.

Denumirea resursei
Locul în care poate fi
consultată/accesată
/procurată resursa

Numărul de
exemplare
disponibile

1. Ghid ,, Ghidul culorilor, 200 de combinații
inedite pentru casa ta” Editura: Litera
Internațional; București 2009.

Biblioteca
1

2. N. Filoteanu, D.Marian ,, Desen artistic și
Educație plastic�” Manual pentru clasa a VI-a ;
Editura: ARTA GRAFIC�; București 1998.

Biblioteca
1

3. Enciclopedia ,,Curs de pictur� ,,Învaț� s�
pictezi și descoper� artistul din tine” Editura:
DeAgostini, 2011.

Biblioteca
1

4. Mih�ilescu M.”Limbajul culorilor `i
formelor”Bucure`ti Ed._tiinţific� `i
Enciclopedic�,1980.

Internet

5. Mure`an P. „Culoarea în viaţa
noastr�”Bucure`ti, Ceres,1988.

Internet

6. Prut C. „Dicţionar de art� modern�”Bucure`ti,
Albatros ,1982

Internet

7. Classroom Internet
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