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I. Preliminarii 

Modulul „Grafica asistată la calculator (Photoshop, infografica)” face parte din 
componenta unităţilor de curs de specialitate la liberă alegere în formarea profesională la 
specialitatea 73110, Arhitectura.  

Modulul ”Grafica asistată la calculator (Photoshop, infografica)” este obiectul, studierea 

căruia permite crearea �i retu�area documentelor în format  jpg, gif, jpeg etc, pentru a obține 
imagini deosebite, atractive, clare �i de o calitate înaltă. 
Modulul  are ca scop general îmbogățirea cuno�tințelor din sfera disciplinelor cu caracter 

tehnic general, _i nu numai. Principalele obiective al acestui curs sunt:  
-formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului ca instrument pentru realizarea 

imaginilor;  

-învăţarea elementelor esenţiale ale pachetului de programe Corel �i Photoshop;  
-realizarea reprezentărilor grafice a informațiilor �i retu�area lor;  
-transpunerea informaţiilor tehnologice în reprezentările grafice;  
-pregătirea elevilor pentru abordarea altor programe necesare în domeniul arhitecturii �i 
proiectării. 

 

II.  Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională  
 

Cuno_tinţele acumulate în acest modul vor condiţiona însu_irea teoretică _i deprinderi 
practice  pentru realizarea lucrărilor grafice la calculator, prezentarea informațiilor în formă 
grafică. 
Elevii vor demonstra cuno�tințele pentru realizarea proiectelor de an la diferite alte 

discipline care implică grafica prin utilizarea calculatorului _i î_i vor desăvâr_i  pregătirea ca 
viitori speciali_ti. La fel obiectul le va permite familiarizarea cu grafica asistată de calculator 
pentru elaborarea ulterioară a unor programe de avangardă în domeniul proiectării asistate 
de calculator, respectiv, programe avansate de modelare 3D, etc.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

       Competența profesională din Standardul de pregătire profesională: 
CP1 Utilizarea  limbajului verbal �i  grafic specific specialității în profesională, precum �i a 
diverselor tehnici �i mijloace artistice. 
  

Competențe profesionale specifice disciplinei: 
CS1. Utilizarea limbajului specific domeniului în comunicarea profesională; 
CS2. Aplicarea softurilor digitale de specialitate în reprezentarea grafică creativă a 
informațiilor;  
CS3. Redactarea �i retu�area imaginilor grafice prin intermediul aplicaţiilor PhotoSHOP. 
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IV.  Administrarea disciplinei 

 

Semest

rul 

Numărul de ore 

Modalita

tea de 

evaluare 

Nunăr
ul de 

credite Total 

Contact direct 

Lucrul individual 

Prelegeri Practică/Seminar 

II 60 - 30 30 Examen 2 

 

V.  Unităţile de învăţare  
 

Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

1. Introducere în grafica asistată la calculator 

 

UC1. 

Cunoa_terea 
limbajului 

specific 

modelării 
grafice; 

 

 

1.1.Noțiuni întroductive. 
Terminologie profesională. 
Concepte de bază. Fundamente în 
imagine. 

1.2.  Prezentarea succintă 
programelor utile  în realizarea 
imaginilor grafice. 

 

 

 

A1.Cunoa_terea noţiunilor generale despre 
programele de grafică existente _i alegerea 
corectă a programei in dependenţă de 
volumul de lucru _i scopul lucrării;  
A2.Cunoa_terea _i aplicarea terminologiei 
profesionale; 

A3.Convertirea �i selectarea formatului 
documentelor; 

2. Realizarea imaginilor grafice folosind programul Corel 

 

UC2. Crearea 

imaginilor 

grafice utilizând 
informații �i 
imagini; 

 

 

2.1.Prezentarea programului 

Corel _i configurarea interfeței. 
Unelte _i ferestre de lucru; 
2.2.Barele de instrumente. Caseta 

de coordonate. Menubar _i 
meniurile contextuale. 

2.3.Crearea formelor regulate �i 
neregulate. 

2.4.Modificarea �i modelarea 
formelor create; 

2.5.Pregătirea �i importarea 
informațiilor �i obiectelor; 
2.6.Salvarea imaginilor grafice 

create. Pregătirea pentru 
printare. 

 

 

A4.Definirea interfeței sistemului, respectiv, 
zona de desenare, fereastra de dialog, bara de 

titlu, bara cu instrumente standard, bara cu 

proprietăţile obiectelor, barele mobile cu 
instrumente, bara cu meniuri derulante _i 
linia de stare;  

A5. Identificarea comenzilor din fereastra de 

dialog, accesarea meniurilor derulante, 

identificarea soluţiilor optime în utilizarea 
instrumentelor de editare; 

A6.Elaborarea designului unei reprezentări 
grafice conform tematicii; 

A7. Crearea �i modelarea formelor de 
reprezentare grafică;  
A8. Importarea informațiilor �i obiectelor;  
A9. Salvarea, exportarea �i printarea 
imaginilor grafice create. 
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Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

3. Prelucrarea imaginilor prin intermediul  programului PhotoSHOP 

 

UC3. 

Redactactarea 

imaginilor prin 

intermediul 

programului 

PhotoSHOP 

 

 

 

3.1. Prezentarea programului 

PhotoSHOP _i configurarea 
interfeței; 
3.2.Barele de instrumente. Bara 

de status. ToolBox- bara de 

meniuri. Paletele; 

3.3. Importarea _i exportarea 
obiectelor;  

3.4. Crearea imaginilor, dublarea 

_i salvarea documentului în 
format Photoshop; 

3.5. Retu�area �i etapele de 
realizare a unei vizualizări reu_ite 
prin intermediul programului 

Photoshop. 

 

A10.Utilizarea barelor de instrumente 

standard, bara cu proprietăţile obiectelor, 
barele mobile cu instrumente; 

A11. Selectarea formatului de lucru;  

A12. Importarea informațiilor �i obiectelor;  
A13. Prelucrarea obiectelor importate 

utilizând uneltele �i barele de instrumente; 

A13. Retu�area �i îmbunătățirea calității 
imaginilor; 

A14. Salvarea, exportarea �i printarea 
imaginilor grafice create. 

 

 

 

    

VI.    Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Introducere în grafica asistată 
la calculator 

10 - 4 6 

2 Realizarea imaginilor grafice 

folosind programul Corel 

26 - 14 12 

3 Prelucrarea imaginilor prin 

intermediul  programului 

PhotoSHOP 

24 - 12 12 

Total 60 0 30 30 

 

VII.     Studiu individual ghidat de profesor  

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

evaluat 
Modalități de evaluare Termeni de realizare 

I. Introducere în grafica asistată la calculator 

1.1 Generalități despre 
infografică. 
 

Power-

point/referat 

 

Prezentarea 

Power-point /referatului 
Săptămâna 2 

II. Realizarea imaginilor grafice folosind programul Corel 

2.1 Crearea formelor regulate 

�i neregulate 

Lucrarea 

grafică 

Prezentarea lucrării în 
format electronic 

Săptămâna 7 

2.2 Elaborarea unei 

reprezentări grafice 

 

Lucrarea 

grafică 

Prezentarea lucrării în 
format tipătit Săptămâna 9 
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Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

evaluat 
Modalități de evaluare Termeni de realizare 

 

III. Prelucrarea imaginilor prin intermediul  programului PhotoSHOP 

3.1 Redactarea unei imagini 
Lucrarea 

grafică 

Prezentarea lucrării în 
format electronic 

Săptămâna 12 

3.2 Elaborarea unei lucrări 
grafice HQ 

Lucrarea 

grafică 

Prezentarea lucrării în 
format tipătit Săptămâna 15 

 

VIII.    Lucrări  practice recomandate 

Lucrările  practice vor  fi efectuate în format electronic, utilizând programele Corel �i 
Photoshop. Tematica  lucrărilor  recomandate: 
Nr. 

crt. 

Unitatea de învățare Lista lucrărilor practice Nr. de 

ore 

1 Introducere în grafica 
asistată la calculator 

1. Elaborarea designului unei reprezentări grafice. 
Crearea unui poster utilizând conținut informativ 
folosind un anumit stil de Design interior. 

 

2 

2 II. Realizarea imaginilor 

grafice folosind 

programul Corel 

2. Crearea formelor regulate în Corel. Crearea unei 
scene de amenajare a livingului (dulap, rafturi, TV etc). 

 

2 

3 Prelucrarea imaginilor 

prin intermediul  

programului PhotoSHOP 

3. Prelucrarea unei imagini în Photoshop. Prelucrarea 

unei scene redate folosind instrumentele de ajustare, 

contrast, luminozitate, culoare etc  

4. Crearea unei imagini folosind straturile.  Din două 
imagini propuse să creeze una. (fontul de la una, 

imaginile de la alta).  

5. Retu�area �i îmbunătățirea calității imaginii grafice 
create anterior în lucrarea nr. 4. Folosirea filtrelor. 

 

 

 

6 

 Total  10 

IX.     Sugestii metodologice  

                În procesul de predare-învăţare-evaluare a modulului „Grafica asistată la calculator 
(Photoshop, infografica)”, se vor utiliza mai multe metodologii de predare. Cele 
recomandate sînt acelea în care elevilor le este propusă o sarcină autentică sau simulată în 
baza căreia elevii pot propune diferite soluţiii de rezolvare în baza teoriei studiate la obiect 
dar totodată făcând o legătură interdisciplinară. 
Demersului educaţional va fi centrat pe elev, în care elevul 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 , este parte activă în realizarea activităţilor instructiv-

educative �i reprezintă un _ir de demersuri, ce conduc la formarea _i dezvoltarea 
competenţelor profesionale  �i personalității libere, armonioase. Modulul include 30 de ore 
de activitate de învăţare în auditoriu (de contact direct) _i 30 ore de activitate individuală. 

Grupele de elevi se divizează în 2 subgrupe de câte 12-15 persoane, fiecare subgrupă fiind 
condusă de un profesor. 



 

8/10 

 

 

 

            Orele de contact direct prevăd activitatea profesorului într-un mod creativ, utilizând 
diferite strategii didactice _i mijloace de învăţământ moderne, interactive, diferite tipuri de 

lecţii (de predare a noului material, de comunicare, de control tematic, etc.) avînd ca scop 
ni�te rezultate scontate, ce reflectă ceea ce se a_teaptă de la elev să cunoască, să înţeleagă 
_i să fie capabil să execute la finalizarea programului de pregătire profesională.  
Strategiile didactice aplicate în procesul instructiv-educativ vor fi indicate explicit în 
proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire _i 
progresul demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât _i de fiecare elev în parte,  
orientate la eficienţă maximă în procesul de învăţare, vor stimula gândirea logică, cauzală, 
analitică, cât _i imaginaţia spațială _i creativitatea elevilor. Conținutul �i cerințele de 

prezentare grafică a lucrărilor practice  se precizează în sarcini concrete, elaborate de cadrele 
didactice: utilizarea sarcinilor individualizate, situațiilor de integrare simulate /autentice, 
implicarea elevilor în proiectarea reală. 
           Strategii didactice care au ca obiectiv formarea bazei de cuno_tinţe teoretice _i 
capacități de analiză: conversaţia euristică, brainstorming-ul cu idei /schiţe, prelegeri 
problematizate, cercetări experimentale, algoritmizare, prezentare logică _i deductivă, 
explicaţia, studiul de caz, rezolvarea situații probleme, demonstraţia, excursii, etc. 
Strategii didactice care au ca obiectiv prioritar exprimarea personalităţii elevului, dezvoltarea 
creativității: lucrări practice, proiecte, modelare, dezbateri problematizate, studiul individual 

al suportului de curs, conspectelor, literaturii de specialitate recomandate, normativelor de 

proiectare, investigaţia, referatul, expoziția, vizionarea, prezentarea orală/scrisă, concurs, 
etc. Forme de colaborare : Individuală, în grup, în perechi, frontală. 

X.     Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale  
       Evaluarea are o semnificație deosebită în organizarea procesului didactic �i în realizarea 
obiectivelor curriculare. Modul de realizare a evaluării determină modul de realizare a 
procesului de predare-învățare. 
Verificarea cuno_tinţelor elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului _colar în cadrul 
lecţiilor _i al celorlalte forme de activitate didactică, prin examinări orale, extemporale, teste, 
probe practice, teze _i alte lucrări scrise efectuate de elevi în timpul trimestrului. 
În evaluarea nivelului de cuno_tinţe al unui elev la un obiect de studiu se vor lua în calcul: 
cuno_tinţele, deprinderile, capacitatea de sinteză, atitudinea faţă de învăţare. 
        Evaluarea iniţială a elevilor la începutul unui curs este obligatorie. La fiecare oră se va 

realiza evaluarea curentă, controlul temei de acasă, motivaţie _i crearea condiţiilor 
prealabile  pentru studierea temei noi. Pentru eficientizarea evaluării formative procesul de 

instruire va fi organizat în a_a mod, încît  fiecare elev să acumuleze minimum 3 note 

curente  pentru aproximativ 15 ore.  Vor fi planificate _i desfă_urate minimum două lucrări 
de evaluare formativă; În caz de note negative, sau absenţă la evaluare, în registru vor fi 
rezervate spaţii pentru corecţii. 
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Pentru evaluarea formativă _i acumularea de note curente pot fi utilizate: răspunsuri orale; 
activități practice, studii de caz; referate,  evaluări reciproce; autoevaluări; etc. 
Pentru acumularea notelor la evaluări obligatorii se pot utiliza: teste �i activități practice.În 
cadrul disciplinei se vor utiliza  diverse forme _i metode de evaluare a cuno_tinţelor elevilor: 
-Chestionarea elevilor pe diferite subiecte, aferente temei propuse pentru acasă; 
-Test de evaluare, care se aplică la diverse momente cronologice din parcursul semestrului. 
Examenul, reprezintă o metodă de evaluare sumativă la sfâr_it de semestru. Pentru 

realizarea examenului sunt prevăzute  135 min, sau 3 ore academice. Subiectele pentru 
examen _i baremul de evaluare _i notare se elaborează ţinând seama de următoarele cerinţe: 
-să fie formulate clar, în concordanţă cu curriculumul _i cu temele, valabile pentru 
desfă_urarea examenului pentru semestrul respectiv; 
-să aibă un nivel mediu de dificultate; 
-să permită rezolvarea lor în 135 minute. 
Examenul se desfă_oară în perioada sesiunii de examinare _i verifică capacităţile elevilor 
numai pentru semestrul respectiv. Examenul se realizează în baza testului (în scris), care 
conţine atât itemi obiectivi, cât _i itemi semiobiectivi, _i partea grafică (format electronic 
Corel si Photoshop, utilizând calculatorul). 

Partea grafică va conține realizarea unui poster prezentând un anume stil de design interior 
(la liberă alegere) în programul Corel utilizând imagini prelucrate �i retu�ate în Photoshop. 
La evaluare se va ține cont de: originalitatea ideii; creativitate; calitatea imaginilor 
prelucrate; aranjarea echilibrată a posterului; utilizarea corectă a funcțiilor; salvarea lucrării 

în calitate superioară (HQ). 
 

XI.     Resursele necesare pentru desfă_urarea procesului de studiu  
 

Cerințe față de sălile de curs/ sălile ( ateliere) de practica: condiții adecvate ergonomice 
pentru activități programate în curriculum privind spațiul, iluminatul natural �i artificial, 
ventilarea, temperatura interioară. 
Mobilier �i aparataj în sălile de curs: Mese de lucru dotate cu calculatoare conectate la 
Internet �i dotate cu softuri necesare: Corel,  PhotoShop etc., scaune u�or manevrabile, 
ecran, proiector. 

Materiale didactice: ghiduri metodologice, ghiduri de performanță, plan�e ilustrative, 
literatura de specialitate. 
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XII.       Resursele didactice recomandate elevilor 

  

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Nr. de 

exemp

lare 

dispon

ibile 

1. 
Desen de construcții. Manual pentru cl. IX 
licee industriale. Vasile Sîrbu. Bucure�ti 1993 

Bibliotecă  
 

3 

2. 
Desen tehnic �i infografică. Curs �i aplicații 
pentru învățământ la distanță. Bra�ov 2006. 

Internet 

http://www.academia.edu/10964665

/Desen-tehnic-si-infografica-Rodica-

Paunescu 

 

3. 
Prelegeri. Realizarea desenelor folosind 

CorelDRAW.  

Internet 

http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/c

arti/CURSURI/Sl.%20Dr.%20Ing.%20L

uminita%20Ciobanu/GAC/CURSURI/4

_CorelDraw.pdf 

 

4. 
Adobe Photoshop CS6 - Curs oficial Adobe 

Systems 

Internet 

https://www.librarie.net/p/185513/a

dobe-photoshop-cs6-curs-oficial-

adobe-systems 

 

5. Classroom-ul profesorului  
 

 

 

 


