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Întregul sistem educaţional se redirecţionează treptat la paradigma orientată spre activitatea practică, iar calităţile dorite 
ale studentului se reprezintă sub formă de competenţe. 

În învăţământul superior artistic scopul principal al disciplinelor din cadrul cursului Ceramica artistică constă în for-
marea abilităţilor şi competenţelor de modelare şi artistico-tehnologice ale studenţilor. În procesul de creaţie artistică, pentru 
crearea ceramicii artistice se realizează un obiectiv important, care prevede pregătirea studenţilor în autoorganizare creativă, 
artistică şi pedagogică a activităţii pe baza unor puncte de vedere cu privire la specificul decorativ, creativ, abilităţi şi compe-
tenţe de lucru cu materiale ceramice.
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The whole educational system is gradualy reoriented towards the paradigm oriented towards practical activity, and the 
desired qualities of the student are represented in the form of competences.

In artistic higher education, the main purpose of the subjects within the course Artistic Ceramics is to form the student’s  
modeling and artistic-technological skills and competences.   In the process of artistic creation, for the creation of artistic ce-
ramics, an important objective is being achieved, which provides for the training of  students in creative, artistic and pedagog-
ical self-organization of activity based on views regarding the  decorative, creative specifics, skills and competences of working 
with ceramic materials

Keywords: modeling skills, modeling methods, artistic ceramics

Introducere
Ceramica este una dintre cele mai importante genuri ale artei decorative, deoarece datorită obiec-

telor de ceramică putem astăzi să analizăm trecutul, să descoperim semnificaţia și simbolistica mo-
tivelor decorative aplicate pe diferite vase, a cromaticii specifice, modul de aplicare și tehnologiile de 
executare.

Arta ceramicii este știinţa și arta prin care se realizează obiecte din materiale anorganice, non-
metalice care devin solide, dure și durabile prin încălzirea la  temperaturi ridicate a unui amestec de 
compoziţie specială și de consistenţa unui aluat, căruia i s-a dat anterior la ardere o formă de obiect 
util sau decorativ. Mijloacele artistice de exprimare în ceramică sunt cele prin care artistul își dezvăluie 
iscusinţa sa profesională de coordonare compoziţională a mijloacelor plastice cu cele materiale, prin 
aplicarea cunoștinţelor sale acumulate.

Conceptul – competenţă de modelare 
Întregul sistem educaţional se reorientează treptat la paradigma orientată spre activitatea practică, 

iar calităţile dorite ale studentului se reprezintă sub formă de competenţe.
V. Guţu descrie competenţa ca fiind o caracterizare integrală a personalităţii. În acest sens, ea 

poate fi privită ca: a) integrare a cunoștinţelor, capacităţilor/abilităţilor și atitudinilor, dar și ca mijloc 
de realizare a activităţii cognitive, sociale, profesionale etc. (plan psihologic); 

b) trăsătură/calitate a personalităţii determinată social/educaţional: se formează și se manifestă în 
societate (plan sociopsihologic); c) obiectiv și finalitate a educaţiei (plan pedagogic/teleologic) [1 p. 6]. 

M. Singer definește competenţele ca fiind ansambluri structurate de cunoștinţe și deprinderi do-
bândite prin învăţare; acestea permit identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme 
caracteristice unui anumit domeniu [2 p. 71-72].

I. Neacșu definește competenţele ca fiind niște „capacităţi care sunt puse în aplicare, utilizate în 
diverse situaţii, potrivit cu regulile atribuite (asumate pentru rezolvarea cu succes, în mod raţional și 
creativ, a diferitelor sarcini, probleme” [3 p. 203-205].

În opinia G. V. Matușevschaia, competenţa este „un set de acţiuni potenţiale (emoţionale, cog-
nitive și psihomotorii) care permit individului să exercite activităţi cu aspect complex” [4 p. 49-50].

Pentru a defini competenţa de modelare examinăm noţiunea de competenţă, modelare (metode 
şi tehnici ce ţin de modelare). 

Dicţionarul explicativ al limbii române definește termenul a modela, modelează – a realiza mo-
delul unui obiect (din ceară, din argilă etc.). 

Metódă, metode, s. f. 1. Procedeu, mod, sistem raţional folosit pentru realizarea unui lucru sau 
atingerea unui scop. 

Téhnic, -ă, tehnici, -ce, adj., s. f. Care se ocupă de latura de strictă specialitate într-o meserie, 
într-o știinţă etc. II. S. f. 1. Ansamblul metodelor, procedeelor și regulilor aplicate în executarea unor 
lucrări sau, în general, în practicarea unei profesii.

Modelarea necesită atenţie, forţă, îndemânare și stăpânire de sine. Fiecare ceramist își formează 
un stil propriu în imprimarea formelor, o tehnică a digitaţiei, îndeosebi în timpul procesului instruc-
tiv-artistic. Modelarea este o știinţă exactă a mișcărilor necesare pentru obţinerea formelor/produse-
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lor ceramice. Toate acestea necesită timp și practică. Modelarea integrează atât aspecte ale activităţii 
motorii cât și manifestări ale funcţiilor perceptive (lăţimea, înălţimea și grosimea produsului ceramic, 
esteticul).

Formularea unei competenţe cuprinde elementele procesului de formare. Analizând diferite defi-
niţii de „competenţă”, „modelare”, definim competenţa de modelare ca fiind  capacitatea studentului 
de a demonstra pregătirea lui de utilizare a tehnicilor, procedeelor şi materialelor maleabile într-o 
activitate psihomotorie, de creaţie şi de transpunere a informaţiei verbale în materie/volum plan, 
bidimensional şi tridimensional.

Modelarea integrează atât aspecte ale activităţii motorii cât și manifestări ale funcţiilor perceptive.
În procesul de modelare stimulul de bază al dezvoltării motorii îl reprezintă mișcarea (deprin-

derea), care se efectuează la executarea sarcinilor la roata de olărit, modelarea dintr-o bucată de lut, 
modelarea din plast, modelarea din colăcei (suluri) din lut, modelarea prin turnare în forme de ghips, 
modelarea sculpturală, care includ mișcări specifice etapelor de realizare a produsului finit (lucrării, 
obiectului).

Componentele competenţei de modelare
Ca structură, competenţa de modelare se configurează pe componentele cognitive, practice-teh-

nologice și experienţa afectiv-spirituală.
Componentele competenţei de modelare:
•	 Memorarea	şi	reproducerea	priceperilor	de	modelare.
•	 Activitate	practică	sistemică	–	are	importanţă	în	procesul	de	învăţare	a	modelării.	
•	 Corectitudinea	informaţiei	(etapele	de	modelare/creare	a	produsului	(lucrării,	obiectului).
•	 Cunoştinţe	tehnologice	–	învăţarea	şi	experimentarea	diverselor	tehnici	şi	metode	de	modelare	

implică factorul de reușită și individualizare.
•	 Măiestrie	 tehnologică	–	depăşirea	barierelor	de	modelare	prin	efort,	voinţă	–	este	 relevantă	

pentru formarea competenţei de modelare.
•	 Exprimarea	imaginaţiei,	creativităţii	artistice,	individualităţii	în	creaţii	proprii.
•	 Realizarea	formelor	plastice,	compoziţiilor	în	care	să	se	valorifice	posibilităţile	de	expresie	plas-

tică a materialului (argilei).
•	 Elaborarea	independentă	a	deciziilor	personale	în	realizarea	sarcinilor	propuse.
Competenţa de modelare în ceramica artistică se atribuie fiecărei metode de modelare exis-

tente: 
•	 metoda	sferei	sau	modelarea	dintr-o	bucată	de	lut;
•	 metoda	modelării	vasului	(produsului)	la	roata	de	olărit;
•	 metoda	plastului;
•	 metoda	sulului	(au columbin);
•	 metoda	presării;
•	 metoda	extrudării;
•	 metoda	turnării	în	forma	de	ghips;
•	 metoda	modelării	3D;
•	 metoda	şablonului	circular.	
În procesul formării competenţei de modelare a produsului ceramic subiecţii educaţiei învaţă me-

tode, tehnici, simboluri specifice disciplinei/specialităţii. Competenţa de modelare se formează în 
baza metodei/exerciţiului/ lucrului practic/aplicării cunoştinţelor în procesul de modelare.

Toate competenţele de modelare sunt legate în mod fundamental de o sarcină/activitate practică/o 
metodă complexă (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Metode de modelare. Produse din argilă roșie și albă1

1 Metoda șablonului circular propusă pentru implementare în cadrul seminarului teoretic-practic Formarea competențelor 
de modelare în cadrul învățământului superior artistic, în cadrul cursului de ceramică și realizarea unui exercițiu practic 
cu participarea studenților și cadrelor didactice (din cadrul AMTAP și UPS Ion Creangă).
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Modelarea  manuală cu șabloane
Șabloanele sunt organizate  în seturi după culoare. Șabloanele de culoare verde închis formează 

un cerc mare și prezintă forme de con complete și trunchiate care pot fi create prin împărţirea acestui 
cerc în diferite moduri folosind linii de rază din centru. Șabloanele verzi deschise arată diferite forme 
conice trunchiate care pot fi realizate din cercuri care se încadrează în zona șablonului verde închis 
doar modificând dimensiunea decupajului central. Setul de culoare violet este util pentru a crea baze 
și capace pentru forme conice trunchiate. Liniile care împart cercurile violete în sferturi și treimi pot 
fi, de asemenea utilizate pentru a secţiona suprafeţele pentru modificări sau decorare. Fiecare ele-
ment este etichetat cu o literă pentru a arăta cum se potrivește cu restul șabloanelor. Folosind diverse 
componente a șablonului se pot crea o serie de lucrări. Îmbinându-le se pot crea cupe, boluri, ceai-
nice, boluri și cupe curbate, farfurii , vaze pentru interior și exterior, lucrări de creaţie (modificând 
dimensiunea, raza cercului se poate extinde și se pot obţine mai multe șabloane pentru a crea conuri 
trunchiate mai mari sau pentru a crea o secţiune cu unghiuri și înălţimi dorite pentru un anumit pro-
iect (De exemplu: Vaze decorative pentru exterior, create cu șabloane personalizate mari). Șabloanele 
sunt utile și în schiţare și planificare. Șabloanele lipite împreună devin blocuri care pot fi combinate și 
rearanjate până când se găsește o formă interesantă. Modelarea  manuală cu șabloane, plăci și fâșii de 
lut ajută la înţelegerea modului în care formele plate se transpun în forme tridimensionale utilizând 
forme repetate sau descoperirea formelor complet noi prin combinarea diferitor componente. Posibi-
lităţile sunt nesfârșite.

În formarea profesională, pregătirea practică vizează o meserie care-l va confrunta pe student cu 
diverse situaţii ale muncii și care vor putea fi dominate/stăpânite datorită competenţelor de un anumit 
grad de generalitate. „Dacă toate competenţele se formează prin practică, aceasta trebuie să fie nea-
părat în situaţii concrete, cu conţinuturi, context și mize identificate”, consideră Perrenoud [6 p. 200].

Concluzii
Sfera învăţământului artistic și-a regăsit locul în această lume a progresului tehnologic prin revo-

luţionarea culturală a noilor forme de limbaj vizual. În acest context, limbajul constructiv și figurativ 
al ceramicii artistice, conţinutul semantic devin o platformă de comunicare interculturală cu un pu-
ternic impact civilizaţional.

Putem afirma că numai atunci vom putea vorbi despre realizarea obiectivului de formare a compe-
tenţelor de modelare/aplicare când studenţii vor utiliza cunoștinţele însușite la executarea diverselor 
sarcini/teme, monitorizaţi și ghidaţi de profesor, ulterior aplicându-le în autorealizarea profesională, 
participând la expoziţii, tabere de creaţie, master-class etc. 
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