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Competențele profesionale specifice:
CPS1. Aplicarea mijloacelor artistice şi principiilor de organizare a structurilor compoziţionale.
CPS2. Elaborarea compoziţiei grafice, asociative și figurative prin implementarea mijloacelor plastice.
CPS3. Crearea compoziţiei grafice prin aplicarea relaţiei – volum/spaţiu/compoziţie și a conceptului
realist/stilizat.
CPS4. Aplicarea tehnicilor grafice – tipar înalt, tipar adânc, tipar plat în compoziția grafică.
CPS5. Elaborarea naturii statice prin aplicarea tehnicilor mixte grafice și a compoziţiei figurative.
Obiectivele de evaluare
1. Aplicarea mijloacelor artistice şi principiilor de organizare a structurilor compoziţionale.
Obiective de evaluare
Unități de
competență

UC 1.1 Distingerea
diversităţii în
abordarea plastică
a compoziţiei.

UC 1.2. Utilizarea
mijloacelor
artistice şi
principiilor de
organizare a
structurilor
compoziţionale.

Candidatul va demonstra că posedă următoarele
cunoștințe:

Candidatul va
demonstra că posedă
următoarele abilități:

C1.1. Identificarea și clasificarea structurilor
compoziționale.

A 1.1. Abordarea plastică
a noţiunilor de bază în
compoziţiei.

C 1.2. Distingerea diversităților în abordarea
plastică a compoziţiei grafice.

A 1.2. Analizarea
diversităţii în abordarea
plastică a compoziţiei
grafice.

C 1.2.1 Mijloace artistice şi principii de organizare
a structurilor compoziţionale.

C 1.2.2 Tehnici şi metode de reprezentare grafică a
structurilor compoziţionale.

A 1.2.1 Aplicarea
mijloacelor artistice şi
principiilor de organizare
a structurilor
compoziţionale.
A 1.2.2 Implementarea
tehnicilor şi metodelor de
reprezentare grafică a
structurilor
compoziţionale.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
1.1. Utilizarea terminologiei specifice din domeniului.
1.2. Identificarea și selectarea informației, pentru a executa o sarcină de lucru.
1.3. Manifestarea interesului și a respectului pentru rezultatele muncii, valorile și
opiniile altor

persoane.
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Obiectivele de evaluare
2. Elaborarea compoziţiei grafice, asociative și figurative prin implementarea mijloacelor
plastice.
Unități de
competență

UC 2.1 Elaborarea
compoziţiei grafice
pentru
implementarea
mijloacelor
plastice.

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă următoarele
cunoștințe:
C 2.1. Recunoașterea mijloacelor plastice în
compoziţia grafică.
C 2.2. Distingerea etapelor tehnologice în
reprezentarea compoziţiei grafice.
C 2.3.Stabilirea procedeelor şi metodelor de
reprezentare grafică a compoziţiei.

Candidatul va
demonstra că posedă
următoarele abilități:
A 2.1. Utilizarea
mijloacelor plastice în
compoziţia grafică.
A 2.2. Diversificarea
proceselor tehnologice în
reprezentarea compoziţiei
grafice.
A 2.3. Aplicarea
procedeelor şi metodelor
de reprezentare grafică a
compoziţiei.

UC 2.2. Elaborarea
compoziţiei
asociative în
grafică.

C 2.2.1 Distingerea tipurilor de compoziție
asociativă în grafică.
C 2.2.2 Stabilirea procedeelor şi metodelor de
organizare a compoziţiei asociative.
C 2.2.3 Diferențierea tehnicilor grafice la
reprezentarea compoziţiei asociative.

A2.2.1 Prezentarea
tipurilor de compoziţie
asociativă în grafică.
A2.2.2 Utilizarea
procedeelor şi metodelor
de organizare a
compoziţiei asociative.
A 2.2.2 Aplicarea
tehnicilor grafice la
reprezentarea compoziţiei
asociative.

UC 2.3 Elaborarea
compoziţiei
figurative cu centru
de interes.

C 2.3.1 Distingerea tipurilor de compoziție
figurativă și stabilirea centrul de interes în
compoziția figurativă grafică.
C 2.3.2 Identificarea schiţelor și schemelor
compoziționale cu centru de interes în reprezentarea
compoziţiei figurative.
C 2.3.3 Tehnici şi metode de reprezentare grafică a
compoziţiei figurative cu centru de interes.

A 2.3.1 Realizarea
compoziţie figurativă cu
centru de interes.
A 2.3.2 Elaborarea și
aplicarea schemelor
compoziționale cu centru
de interes în reprezentarea
compoziţiei figurative.
A 2.3.3 Implementarea
tehnicilor şi metodelor de
reprezentare grafică a
compoziţiei figurative cu
centru de interes.
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Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
2.1. Atenție și concentrare în procesul de îndeplinire a sarcinilor de lucru.
2.2. Solicitarea de opinii și sfaturi, luarea deciziilor referitoare la executarea sarcinii de lucru.
2.3. Comunicare corectă și eficientă în procesul de muncă.

Obiectivele de evaluare
3. Crearea compoziţiei grafice prin aplicarea relaţiei – volum/spaţiu/compoziţie și a
conceptului realist/stilizat.
Obiective de evaluare
Unități de
competență

UC 3.1 Crearea
compoziţiei grafice
prin aplicarea
relaţia: volum/
spaţiu/compoziţie:

Candidatul va demonstra că posedă următoarele
cunoștințe:
C3.1 Stabilirea relaţie -volum/spaţiu/compoziţie.
C 3.2 Selectarea schiţelor pentru aplicarea relaților:
volumului/spaţiului/compoziţiei.
C 3.3 Recunoașterea procedeelor şi metodelor de
reprezentare a volumului/spaţiului în compoziţia
grafică.

Candidatul va
demonstra că posedă
următoarele abilități:
A 3.1. Respectarea
relaţiei volum/spaţiu/compoziție.
A 3.2. Realizarea
schițelor prin aplicarea
relației:
volumului/spațiului/comp
oziției.
A 3.3. Aplicarea
procedeelor şi metodelor
de reprezentare a
volumului/spaţiului în
compoziţia grafică.

UC 3.2 Crearea
conceptului
realist/stilizat în
compoziţia grafică:

C 3.2.1 Recunoașterea conceptului realist/stilizat în
compoziţia grafică.
C 3.2.2 Selectarea schiţelor pentru prezentarea
conceptului realist/stilizat în compoziția grafică.
C 3.2.3 Identificarea procedeelor şi metodelor de
reprezentare a conceptului realist/stilizat în
compoziţia grafică.

A 3.2.1 Respectarea
conceptului realist/stilizat
în compoziţia grafică.
A3.2.2 Elaborarea și
dezvoltarea schiţelor la
reprezentarea conceptului
realist/stilizat în
compoziția grafică.
A 3.2.2 Aplicarea
procedeelor şi metodelor
de reprezentare a
conceptului realist/stilizat
în compoziţia grafică.

UC 3.3
Reprezentarea
grafică a chipului
uman în
compoziţie.

C 3.3.1 Identificarea proporțiilor chipului uman în
compoziţie.
C 3.3.2 Selectarea schițelor și schemelor
compoziționale pentru reprezentarea chipului uman
în compoziţia grafică.
C 3.3.3 Distingerea tehnicilor şi metodelor de
reprezentare grafică a chipului uman în compozţie.
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A3.3.1 Respectarea
proporțiilor în realizarea
chipului uman în
compoziţie.
A3.3.2 Elaborarea
schițelor și schemelor
compoziționale pentru
reprezentarea chipului
uman în compoziţia
grafică.

A3.3.3 Aplicarea
tehnicilor şi metodelor de
reprezentare grafică a
chipului uman în
compoziţia grafică.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
3.1. Demonstrarea creativității în procesul creării compoziţiei grafice.
3.2. Conduită autonomă în situații de lucru corespunzătoare calificării grafician.
3.3. Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte în procesul creării compoziţiei grafice.

Obiectivele de evaluare
4. Aplicarea tehnicilor grafice – tipar înalt, tipar adânc, tipar plat în compoziția grafică.
Unități de
competență

UC 4.1 Aplicarea
tehnicii grafice monotipie coloră
în reprezentarea
compoziției
nonfigurative.

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă următoarele
cunoștințe:

Candidatul va
demonstra că posedă
următoarele abilități:

C4.1 Distingerea monotipiei coloră și recunoașterea
materialelor și instrumentelor specifice tehnicii
grafice - monotipie coloră.

A 4.1 Aplicarea tehnicii
grafice - monotipie coloră
prin utilizarea
materialelor și
instrumentelor specifice
tehnicii grafice –
monotipie coloră în
reprezentarea compoziției
nonfigurative.

C 4.2 Cunoașterea procedeelor și metodelor de
reprezentare a compoziției nonfigurative aplicând
tehnica monotipie coloră

A 4.2 Implementarea
procedeelor de
reprezentare a compoziției
nonfigurative aplicând
tehnica monotipie coloră.
UC4.2 Aplicarea
tehnicii grafice linogravură
monocromă la
reprezentarea
naturii statice.

C 4.2.1 Recunoașterea tehnicii grafice -linogravură
monocromă și a materialelor, instrumentelor
specifice tehnicii grafice - linogravură monocromă.
C 4.2.2 Selectarea schiţelor grafice pentru
reprezentarea naturii statice.
C 4.2.3 Stabilirea metodelor și procedeele de
reprezentare a naturii statice, aplicând tehnica
linogravură monocromă.

A 4.2.1 Aplicarea tehnicii
grafice - linogravură
monocromă prin
utilizarea materialelor și
instrumentelor specifice
tehnicii date în
reprezentarea naturii
statice.
A 4.2.2 Elaborarea
schiţelor grafice la
reprezentarea naturii
statice.
A 4.2.2 Aplicarea
metodelor şi procedeelor
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de reprezentare a naturii
statice prin tehnica
linogravură monocromă.
UC 4.3 Aplicarea
tehnicii grafice tuş/peniţă
/pensulă pentru
reprezentarea
compoziţiei
grafice.

C 4.3.1 Recunoașterea tehnicii grafice
tuş/peniţă/pensulă.
C 4.3.2 Selectarea schiţelor grafice pentru
reprezentarea compoziţiei grafice.
C 4.3.3 Stabilirea metodelo și procedeelor de
reprezentare a compoziţiei grafice, aplicând tehnica
tuş/peniţă/pensulă.

A 4.3.1 Aplicarea
tehnicilor grafice
tuş/peniţă/pensulă pentru
reprezentarea compoziţiei
grafice.
A 4.3.2 Elaborarea
schiţelor la reprezentarea
compoziţiei grafice.
A 4.3.3 Implimentarea
metodelor de reprezentare
a compoziţiei grafice
utilizând tehnica grafică
tuş/peniţă/pensulă.

UC 4.4 Aplicarea
tehnicii grafice - ac
rece/monocrom la
reprezentarea
peisajului/ naturii
statice.

C 4.4.1 Recunoașterea tehnicii grafice - ac
rece/monocrom și a materialelor, instrumentelor
specifice tehnicii grafice – ac rece/monocrom.
C 4.4.2 Selectarea schiţelor grafice pentru
reprezentarea peisajului/ naturii statice.
C 4.4.3 Distingerea metodelor și procedeelor de
reprezentare a peisajului/ naturii statice, aplicând
tehnica ac rece monocrom.

A 4.4.1 Aplicarea tehnicii
grafice ac rece monocrom
prin utilizarea
materialelor și
instrumentelor specifice
tehnicii grafice – ac rece
la reprezentarea
peisajului/ naturii statice.
A 4.4.2 Elaborarea
schiţelor grafice la
reprezentarea peisajului/
naturii statice.
A 4.4.3 Implimentarea
metodelor şi procedeelor
de reprezentare a
peisajului/ naturii statice,
utilizând tehnica ac
rece/monocrom.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
4.1. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice în activitatea de muncă cu diferite instrumente
și materiale.
4.2. Solicitarea sprijinului în situațiile care-i depășesc calificarea.
4.3. Utilizarea corectă a materialelor și instrumentelor specifice în aplicarea tehnicilor grafice și
respectarea tehnicii securității muncii.
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Obiectivele de evaluare
5. Elaborarea naturii statice prin aplicarea tehnicilor mixte grafice și a compoziţiei
figurative.
Obiective de evaluare
Unități de
competență

UC 5.1 Realizarea
naturii statice în
tehnica grafică –
tuș, peniță.

Candidatul va demonstra că posedă următoarele
cunoștințe:
C 5.1. Recunoașterea particularităților,
proprietăților materialelor și instrumentelor
specifice tehnicii grafice - tuș/peniță în realizarea
naturii statice.
C 5.2. Selectarea metodelor și procedeelor de
elaborare a naturii statice pentru tehnica tuș/peniță.

Candidatul va
demonstra că posedă
următoarele abilități:
A 5.1. Aplicarea
particularităților și
proprietăților și utilizarea
materialelor și
instrumentelor specifice
tehnicii grafice tuș/peniță în realizarea
naturii statice.
A 5.2. Implementarea
metodelor și procedeelor
de elaborare a naturii
statice aplicând tehnica
tuș/peniță în realizarea
naturii statice.

UC 5.2 Elaborarea
naturii statice prin
aplicarea tehnicii
graficii –
cartonogravură.

C 5.2.1 Selectarea schițelor grafice pentru
elaborarea naturii statice prin aplicarea tehnicii
grafice – cartonogravura.
C 5.2.2 Cunoașterea etapelor pentru aplicarea
tehnicii cartonogravură la elaborarea grafică a
naturii statice.
C 5.2.3 Recunoașterea metodelor și procedeelor de
aplicarea a tehnicii grafice – cartonogravura.

A 5.2.1 Elaborarea
schiţelor şi probelor
grafice la reprezentarea
naturii statice.
A 5.2.2 Realizarea
probelor în aplicarea
tehnicii cartonogravură la
elaborarea grafică a
naturii statice.
A 5.2.3 Aplicarea
metodelor şi procedeelor
pentru reprezentarea
naturii statice prin
aplicarea tehnicii grafice cartonogravura.

UC 5.3 Elaborarea
compoziţiei
figurative prin
aplicarea
tehnicilor grafice
mixte.

C 5.3.1 Distingerea tehnicilor grafice mixte și
recunoașterea materialelor și instrumentelor
specifice tehnicilor grafice mixte.
C 5.3.2 Selectarea schițelor, grafice la elaborarea
compoziţiei figurative.
C 5.3.3 Cunoașterea metodelor și procedeelor de
creare a compoziţiei figurative prin utilizarea
tehnicilor grafice mixte.

A 5.3.1 Combinarea
tehnicilor grafice mixte
prin utilizarea
materialelor și
instrumentelor specifice
tehnicilor grafice mixte.
A 5.3.2 Elaborarea
schiţelor grafice la
reprezentarea compoziţiei
figurative prin aplicarea
tehnicilor grafice mixte.
A 5.3.3 Aplicarea
metodelor şi procedeelor
de creare a compoziţiei
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figurative prin utilizarea
tehnicilor grafice mixte.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
5.1. Manifestarea inițiativei și perseverenței în procesul elaborării sarcinilor prin aplicarea tehnicilor
grafice.
5.2. Afirmarea interesului pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață.
5.3. Corectitudine, coerență și perseverență în procesul de lucru.
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SURSE WEB:
1. MONOTIPIA / TEHNICI / MONOTYPE / TEHNICS:
https://www.youtube.com/watch?v=-Le4dd-777g
2. LINOGRAVURA/ LINOCUT:
https://www.youtube.com/watch?v=93oxvvOgnTU
3. POINTE SECHE CU AUREL VLAD/ GRAVURA CU ACUL:
https://www.youtube.com/watch?v=eSO8YfAbT0k
4. GRAVURA OPȚIONALE/ PRINTMAKING OPTIONAL:
https://www.youtube.com/watch?v=MJC9j1DJ6Qw
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