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I. Informaţii de identificare a unităţii de curs
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 14 Științe ale Educației
Domeniul de formare profesională: 141 Educație și formarea profesorilor.
Denumirea specialităţii: Educație tehnologică
Orarul: Conform orarului de la facultate
Localizarea sălilor: Prelegeri – conform orarului, Lucrări practice – conform orarului.
Administrarea unităţii de curs:
Codul unităţii de

Credite

curs

ECTS

S.02.0.017

4

Total ore

24

Repartizarea orelor

Forma de

Limba de
predare

Prel.

Sem.

Lab

evaluare

-

-

24

Examen

Limba
română

Statutul: Disciplină obligatorie

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic
Elena Rotari, doctor în științe pedagogice, lector superior,
absolventă al Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” din Bălți, specialitatea
„Fizică și educație tehnologică”.
Biroul – 017, 016. Telefon: 069465265, 079965265.
E-mail: rotarielena81@yahoo.com
Orele de consultaţii – marţi, miercuri: 14.10 -15.10. Consultaţiile se
oferă în regimul „faţă-în-faţă”, prin utilizarea poştei electronice şi prin Skype.
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III. Integrarea unităţii de curs în programul de studii
Unitatea de curs „Decor vestimentar” prezintă un curs din ciclul disciplinelor proiectiv
artistice și se realizează la anul I, semestrul II, la specialitatea Educație tehnologică, și este o
disciplină de bază ce vine în pregătirea pedagogilor de a promova în gimnazii disciplina de
studiu Educaţie tehnologică, modulul Design vestimentar.
Cunoaşterea

cursului

îi

permite

viitorului specialist din învăţămîntul gimnazial şi

profesional să organizeze şi să petreacă lecţiile în cadrul disciplinei Educația tehnologică în
cadrul modului „Design vestimentar” pentru clasele a V-IX.
În cadrul acestei discipline studenţii:


fac cunoştinţe cu principiile de decorare a vestimentaţiei,

principiile proiectării

artistice a vestimentaţiei cît și studiul coraportului dintre linii, ritm, culoare, alternanță
etc.;


aplică în practică cunoştinţele generale formate anterior la disciplinele de studiu din
ciclurile proiectiv-artisctic.
IV. Competenţe prealabile

La începutul audierii unității de curs „Decor vestimentar” studentul trebuie să posede
următoarele competenţe, care pot fi obținute atît în cadrul orelor din gimnaziu (Educația
tehnologică, Științele, Istoria, Matematica etc.) cît și în cadrul unităților de curs la (Fizică,
Practica în ateliere didactice, Studiul materialelor, Modelarea și prezentarea artistică etc.) de:
-

căutare, analiză, sinteză, sistematizare a materiei de studiu ce ţine de disciplinele
studiate anterior (eucația tehnologică, matematica, chimie, geografie, tehnologia
materialelor, desen etc.);

-

autoinstruire, autoevaluare a performanţelor personale formate anterior în cadrul
studiului disciplinelor universitare ce se referă la domeniile tehnico-tehnologice.
V. Competenţe dezvoltate în cadrul unității de curs

În cadrul unității de curs „Decor vestimentar” se vor forma şi dezvolta următoarele
competenţe de bază:
-

CP1.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază din decor vestimentar pentru executarea
diverselor elemente de decorare a confecțiilor.

-

CP2.2 Transpunerea modelelor din natura ca: zoomorme, amorfe, geometrizate, în
elemente pentru decorarea vestimentelor cît și în obținerea accesoriilor specifice
educației tehnologice;
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-

CP3.3 Aplicarea

principiilor, legilor, teoriilor, conceptelor de bază pentru

rezolvarea de probleme tipice domeniilor tehnologiei specifice disciplinei de studiu
educație tehnologică în condiții de asistență calificată.
-

CP4.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru proiectarea schemelor,
tiparelor cu date bine definite, în condiţii de asistenţă calificată.

-

CP5.1 Combinarea conceptelor, teoriilor, metodelor, principiilor, procedeelor de
bază din domeniul decorului vestimentar pentru a proiecta activități didactice
specifice educaţiei în special al modului „Design grafic”.

-

CT3 Cunoaşterea necesităţii de formare profesională continuă şi autoevaluarea
critică a nivelului propriu profesional cu utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicii
modeme de învăţare, comunicare pentru dezvoltarea profesională continuă.
VI. Finalităţile cursului

În urma parcurgerii acestei discipline, studentul va fi capabil să:
-

însuşească principiile de elaborare a modelelor produselor de îmbrăcăminte astfel
încât să fie respectate principiile generale ale rezolvărilor compoziţionale specifice;

-

demonstreze cunoaşterea corelaţiilor dintre armonie, ritm, culoare, alternanță etc.;

-

explice modalităţile de armonizare reciprocă a elementelor costumului în diferite
sisteme de constituire a ansamblurilor vestimentare, în strânsă corelaţie cu stilul şi
destinaţia acestora.

-

aplice şi să definească noţiunile fundamentale şi principiile proiectării artistice ale
vestimentaţiei;
VII. Conţinuturi

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminarii/lucrări practice

Nr
d/r

1.

Tema

Noţiuni întroductive. Noţiuni fundamentale şi abordări
terminologice în sfera decorului vestimentar

2.

Nr de ore

2

Bazele decorului vestimentar. Elementele designului
vestimentar: linia, forma, silueta, suprafaţa, culoarea,

4

materialul textil, elementele decorative.
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3.

Principiile designului vestimentar: proporţia, scara, ritmul,
contrastul, centrul compoziţional, simetria, asimetria,

4

concentrismul, accentul, etc.
4.

Elementele specifice de decor modern.

5.

Ornamentație și cromatici tradiționale în decorul
vestimentar. Broderii și cusături ornamentale. Broderia
plină (punct bătrinesc). Broderia in cruciuliță simplă și

2

4

dublă. Broderia cu ajururi simple și duble
6.

Croșetarea. Prelungirea artistică a textilelor. Piciorușul cu
1,2,3 jeteuri. Piciorușu feston. Unirea detaliilor cu acul și

4

croșeta.
7.

Decorarea detaliilor cu aplicarea paetelor, biserului. Decor
cu aplicarea dantelelor, mileurilor

4
24

Total:
VIII. Activităţi de lucru individual

Pe parcursul semestrului studenţii elaborează un portofoliu care conţine un anumit număr
de lucrări (care pot fi modificate de către cadrul didactic titular al disciplinei) după cum
urmează:
1. Execută un costum de tip: etno, popular, tradițional sau specific unei naționalități,
abordînd elementele de decor studiate.

IX. Evaluarea
Evaluarea studenţilor se realizează în corespundere cu Regulamentul privire la evaluarea
rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, aprobat
Hotărîrea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (procesul verbal nr. 9 din
16.03.2011)

Nota finală se determină după relaţia:
nota finală =0,6 din nota evaluării curentă + 0,4 din nota la examen
Examenul se promovează în scris.
Nota evăluării curente constă din: media aritmetică a 2 indici (răspunsuri orale la ore şi lucrările
elaborate la ore) şi nota portofoliului ( lucrul individual).
nota evaluării curente = 0,5 din răspunsuri orale la ore şi lucrările elaborate la ore + 0,5 din
portofoliu
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Nota pentru fiecare lucrare constituie din două componente: una pentru corectitudinea şi
tehnica executării, alta - pentru cunoştinţe teoretice.
Notă: la examen se admit studenţii care au susţinut toate lucrările practice şi au prezentat
portofoliul.
X. Referinţe informaţionale ale cursului
a)

Obligatorii

1.CRUTEZA, A., Design vestimentar: Noţiuni întroductive, Iaşi, Performantica, 2003, 272 p.
2. BERDNIK, T. O., Nekliudova T. P., Design kostiuma, Editura Feniks, Rostov-pe-Don
2000 (l.rusă). 200 p.
3. PARMON, F. M., Compoziţia costumului, Editura Legkaea promîşlennosti, Moscova 1985
(l. rusă), 80 p.
4. ГУСЕЙНОВ, Г.М., и др., Композиция костюма: Учеб. Пособие для студ. высш.
учеб. заведений , Москва, Издательский центр «Академия», 2004, 432 с.
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