
 

 
 

 

Cursul de arte vizuale 

12-18 ani 

 

 

  Cursul de pictură, istoria artei și tehnici creative se adresează copiilor și tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și își propune aprofundarea noțiunilor din sfera artelor plastice 

și decorative prin intermediul programelor de lucru individualizate, în funcție de personalitatea și 

orientarea artistică a fiecărui participant. 

 Abordând probleme teoretice și practice ale elementelor de limbaj plastic, ale culorii, ale 

compoziției, structurate în teme de atelier cu conținut personalizat, cursul urmărește dezvoltarea 

înclinațiilor artistice specifice fiecărui participant. Conținutul cursului este bazat pe studiul 

noțiunilor teoretice de istoria artei concretizat în experimentarea diferitelor modalități și tehnici 

de reprezentare artistică care, în final, au ca scop modelarea calităților și dezvoltarea simțului 

estetic. 

 Acest curs oferă posibilitatea de a învăța o serie de procedee și metode din domeniul 

artelor plastice si decorative, aplicate pe diferite suporturi (material textil, sticlă, piatră etc), care 

pun în valoare calitățile artistice, stimulează imaginația și antrenează abilitățile motrice – utile 

dezvoltării armonioase. Pe lângă formarea unor deprinderi și abilități, cursanții își îmbogățesc 

cultura artistică și au satisfacția realizării unui obiect original, într-o tehnică de foarte puțini 

cunoscută. 

 

Beneficiile cursurilor de pictură, istoria artei și tehnici creative: 

 

- Copiii beneficiază de îndrumare și de materialele necesare desfășurării activităților; 

- Îndrumarea este realizată de către un profesor cu experiență în domeniul predării artelor, 

artist plastic activ, cu numeroase expoziții; 

- Copiii au posibilitatea să învețe să citească și să înțeleagă arta, să descopere semnificații 

și mesaje ascunse în creațiile marilor artiști; 

- Temele sunt structurate astfel încât procesul de învățare cuprinde o multitudine de 

tehnici și informații care îmbogățesc cultura artistică, îi ajută să evolueze și să-și 

descopere propriul stil în acest domeniu; 

Varietatea temelor vine în completarea educației artistice din școli, în primul rând prin 

deschiderea către experiment (cromatic, grafic, tehnic) și apoi prin accentul pus pe dezvoltarea 

personalității artistice a fiecărui participant. își propun aprofundarea noțiunilor din sfera artelor 

plastice și decorative prin intermediul programelor de lucru individualizate, în funcție de 

personalitatea și orientarea artistică a fiecărui participant. 

 



 

 
 

 

Cerințe minime pentru înscriere: 

- vârsta minimă 12 ani; 

- simț cromatic, aptitudini artistice; 

- talent într-unul din domeniile artei vizuale (grafică, pictură, ș.a) 

 

*Pentru selecția în vederea participării la curs, copiii și tinerii înscriși vor susține o probă 

practică care va consta într-un examen de culoare și vor prezenta un portofoliu cu lucrări (picturi, 

desene).   

 

Profesor coordonator – Daniela Mihai Vasiliu– artist plastic  

 


