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L'article présente l'évolution de la discipline Arts plastiques, du point de vue histori-
que, dans le système d'enseignement général moldave, pendant les années de la fin du siècle 
dernier jusqu'à nos jours. Le texte évoque les éléments positifs, mais aussi les difficultés 
d'application des nouveaux Programmes aux leçons dans le cadre des écoles et des collèges 
du pays. L'auteur désigne les facteurs décisifs de ce processus et illustre leur efficacité par 
des exemples recueillis lors d'une recherche sur le terrain.  

• Retrospectivă 
Istoricul disciplinei denotă o 

evoluţie în timp: este redefinită 
atât denumirea (aceasta supor-
tând o schimbare în anii '80 din 
"Desen" în "Arta plastică"), cât şi 
obiectivele şi conţinuturile ei. Insă 
putem afirma că, şi după aceste 
metamorfoze, disciplina Arta plas-
tică mai continuă să fie considera-
tă de o importanţă secundară în 
contextul educaţiei şi instruirii 
şcolare. Este ideea care predomină 
în opinia părinţilor, a unor pro-fe-
sori, cât şi a înalţilor funcţionari 
ale diferitor organisme de stat. 
Asemenea eroare se explică prin 
importanţa pragmatică atribuită 
altor discipline şcolare (mate-ma-
ti-ca, limbile) care, după părerea 
celor ce acordă prioritate materii-
lor asa-zise „de bază", sunt mult 
mai utile în sensul unei ulterioare 

profesii – reminiscenţe de con-
cepţii pur materialiste ale epocii 
politice precedente.  

In contextul „didactic" al 
anului 1997, când o treime din 
personalul profesoral şcolar care 
predă Arta plastică nu are studii 
în domeniu,1 este lansat proiectul 
noului Curriculum. În prima sa 
apariţie documentul conţinea un 

                                                
1 Ne permitem să exemplificăm această 
neglijare a procesului de predare a Artei 
plastice în Republica Moldova, cu rezul-
tatele unui sondaj efectuat in 1997, care 
demonstrează că din 50 de intervievaţi, o 
bună parte au avut ca profesor de Arta 
plastică persoane fără nici o competenţă 
în domeniu:  1 – bibliotecara, 1 – profe-
sorul de istorie, 2 - profesorul de limbă 
rusă, 2 - profesorul de fizică, 4 – profeso-
rul de matematică, 2 - profesorul de lim-
bă română, 2 - profesorul de muzică, 1 - 
profesorul de chimie, 1 - profesorul de 
astronomie, 1 - profesorul de geografie. 
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chestionar adresat profesorului de 
Artă plastică. Dacă presupunem 
că răspunsurile date au fost since-
re, şi că repondenţii s-au implicat 
cu adevarată responsabilitate la 
formularea lor, rezultatele acestui 
sondaj au demonstrat o destul de 
înaltă apreciere a proiectului pro-
pus. Spre exemplu, din 12 raioane 
au parvenit 56 de raspunsuri indi-
viduale la cele 19 întrebări din 
chestionar. In marea majoritate a 
cazurilor, conceptul noului program 
de studii – Curriculum - a fost 
acceptat. Aici merită de accentuat 
că pentru prima dată într-un do-
cument reglatoriu oficial, Arta 
plastică este declarată nu un 
obiectiv în sine al procesului edu-
cativ, ci un mijloc de sensibilizare 
a elevului prin limbajul specific 
artelor vizuale. 

Printre răspunsurile date la 
întrebările chestionarului au fost 
găsite (excepţional) propuneri şi 
sugestii pentru varianta finală a 
documentului. Faptul că numărul 
profesorilor care au exprimat une-
le idei în raport cu conţinutul Cur-
riculumului a fost foarte mic (rubri-
ca rezervată în acest scop rămâ-
nând liberă în majoritatea chestio-
narelor) vorbeşte despre un blocaj 
al repondenţilor, o apatie sau o 
absenţă de poziţie faţă de schim-
bările care afectează viata lor pro-
fesională. Cele câteva opinii critice 
(de asemenea rare) au vizat satu-
raţia materialului cu terminologie 
specifică domeniului artei profe-
sioniste (fapt care se explică prin di-
ficultăţile perioadei de trecere la o 
limbă română corectă si literară).  

Astfel, era de presupus, că în 
şcolile din Republică profesorii 
vor face cu greu faţă exigenţelor la 
disciplina în cauză, contextul 
implementării noului Curriculum 
fiind următorul:  
– conţinuturile Curriculumului 

sunt bazate pe competenţe în 
domeniul Artelor plastice ale 
personalului didactic, 

– deţinătorii de diplome în Arte-
le plastice sau în Pedagogia 
artelor nu ocupă posturile va-
cante în şcoli (din motivul 
problemelor materiale), 

– personalul didactic implicat în 
predarea disciplinei, adesea, nu 
este calificat, în acelaşi timp, nu 
are acces liber la informaţie mo-
dernă în scopul autoinstruirii 
(literatură didactică, vidiotecă, 
albume de artă, seminare şi 
ateliere practice, internet etc.). 

Vorbind despre implemen-
tarea conţinutului de Curriculum 
la Arta Plastică în Republica Mol-
dova, mai rămâne de subliniat 
polarizarea didacticii în „evoluţio-
nistă" şi „conservatoare", motivată 
geopolitic. Dacă, odată cu eveni-
mentele din 1990, inspirate de 
proclamarea independenţei RM, 
pe întregul teritoriu sunt abrogate 
programele sovietice de studii, 
scindarea teritorială, produsă în 
acelaşi an, izolează sistemul de 
educaţie din Transnistria de restul 
ţării. Lipsa de acces informaţional 
conduce la rezervarea în şcolile 
din această zonă a programelor 
vechi (cu alfabet, cu concept şi cu 
tentă ideologică, moştenite din 
epoca totalitară anterioară). Ast-
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fel, forţele separatiste din Tiraspol 
refuză să se conformeze legislaţiei 
naţionale, proclamând un propriu 
Minister al Învătământului, care 
funcţionează şi astăzi în afara cad-
rului legal al RM. În aceste şcoli, 

mentalitatea profesorilor rămâne 
de o rigiditate condiţionată de 
influenţa dictaturii ruso-sovietice, 
care continuă să impună în dome-
niul AP o viziune realist-acade-
mistă, pronunţat angajată politic. 

1. Noul Curriculum: avan-
taje si riscuri. Documentul apărut 
şi implementat în Republica Mol-
dova are scopul de a promova un 
nou concept al disciplinei şi se 
înscrie astfel în contextul evoluţiei 

sistemului de învăţământ actual. 
Pentru a exemplifica această afir-
maţie, facem o analiză compa-
rativă între documentele anterioare 
şi Curriculumul în vigoare la Arta 
plastică: 

Grila 1. 

Caracteristica comparativa a documentelor reglatorii la Arta plastică 

N Programa anterioară Curriculumul actual 
1 Studiu pasiv al materiei, bazat pe 

asimilarea informaţiei 
Studiu bazat pe exerciţiu şi cerce-
tare a valorilor limbajului plastic 

2 Divizarea conţinutului de pro-
gram pe tipuri de activităţi  

Alegerea tipului de activitate în 
funcţie de obiectivul propus 

3 Preponderenţa activităţilor după 
model (reproductive) 

Diversificarea procedeelor didacti-
ce în scopul amplificării activităţii 
productive (creative) 

4 Orientarea spre performanţe de 
executare tehnică  

Orientarea spre acţiuni bazate pe 
operaţii mentale 

5 Conţinut al programei neadaptat 
particularităţilor de vârstă ale 
elevilor 

Conţinuturi relativ adaptate parti-
cularităţilor de vârstă ale elevilor 

6 Obiective neadecvate esenţei dis-
ciplinei AP 

Obiective formulate în conformi-
tate cu esenţa disciplinei AP 

7 Absenţa valorilor socio-culturale 
şi individuale în cadrul disciple-
nei AP 

Orientarea disciplinei AP spre dez-
voltarea culturală şi creativă a ele-
vului 

 
După părerea noastră, textul 

Curriculumului are parametri 
clari, care adeveresc schimbările 
esenţiale survenite în conceptul şi 
conţinutul disciplinei Arta plasti-
că (în continuare AP): 

1. Documentul este amplu, deta-
liat – fapt care evocă complexita-
tea şi arborescenţa disciplinei şi 

oferă profesorului suficientă infor-
maţie în materie. Insă practica 
arată că riguroasa clasificare a no-
ţiunilor şi a exerciţiilor practice este 
interpretată de către profesori, din 
nou, ca o regulă ce tre-buie res-
pectată strict, astfel limitându-i în 
propriile lor iniţiative didactice 
(dacă acestea ar exista …). 
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2. Limbajul ştiinţific, conţinu-
tul materialului teoretic şi termi-
nologia textului certifică faptul ca 
AP este o disciplină importantă, cu 
profunzimi, care implică, ca şi ce-
lelalte materii şcolare, zise „de ba-
ză", receptivitate sporită şi angaja-
re creativă atât din partea elevu-
lui, cât şi a profesorului. Astfel, 
personalul didactic incompetent 
nu are decât a alege între a studia 
serios disciplina şi a ceda orele de 
AP unui specialist în domeniu. 

Aşadar, după cum se enunţă 
în Curriculum, creativitatea devi-
ne în cadrul disciplinei şcolare AP 
o finalitate a procesului didactic. 
Însă succesul acestei aspiraţii de-
pinde considerabil de calităţile 
profesionale ale personalului di-
dactic (competenţele sale artistice 
şi competenţele sale didactice). 
Curriculumul punctează clar exi-
genţele ce ţin de domeniul artistic-
plastic. În acelaşi timp, latura de-
cisivă a realizării procesului de 
studiu în AP este inventivitatea 
profesorului, care trebuie să adap-
teze activitatea sa particularităţi-
lor de vârstă ale elevilor, proiec-
tele didactice elaborate de el, să 
fie flexibile şi pasionante. In caz 
contrar, disciplina AP riscă să de-
gradeze în dogmatizări, în reguli 
şi definiţii învăţate pe de rost, ca 
în epoca realist/academistă… Şi 
atunci nu se va produce schimba-
rea conceptuală mult aşteptată a 
disciplinei AP; imaginea profeso-
rului, însoţită pe timpuri de plan-
şe cu modelul desenat „pe etape", 
va fi înlocuită cu alte scheme, cu 
alte clişee. 

Prin aceasta, dorim să spu-
nem că, odată cu apariţia Curricu-
lumului, nu este în mod simultan 
activată creativitatea pedagogică a 
profesorului (măiestria sa pedago-
gică); practica arată că, în mare 
parte, profesorii rămân la ideea 
modelelor pedagogice inspirate 
"de sus".2 Stereotipul actiunii diri-
jate mai functionează încă şi, în 
consecinţă, în pofida noului conţi-
nut, formele de realizare rămân fi-
dele activităţilor reproductive, 
moştenite din pedagogia directiv. 
În acest context, apariţia unor 
elaborări metodice este ambiguă, 
pentru că, pe de o parte, aceste 
materiale didactice însoţesc docu-
mentul de bază – Curriculumul, 
sugerând profesorului modalităţi 
de aplicare. Pe de altă parte, în 
cazul unicităţii acestui tip de ma-
terial (bunăoară, Ghidul metodo-
logic pentru clasele primare3), se 
crează persistenţa unui singur 
mod de aplicare a conţinuturilor 
de Curriculum: o asemenea penu-
rie de materiale didactice tinde ca 
un atare text să fie perceput ca 
document obligatoriu. Deci, pen-
tru progresul de idei şi pentru o 
evoluţie în predarea AP, este ne-
cesară o pluralitate de opinii, căci, 
dacă artele vizuale sunt "în pole-
mică", atunci didactica, ce îşi pune 
obiectivul de a le preda/studia, 

                                                
2 Mândâcanu V. Bazele tehnologiei şi 
măiestriei pedagogice, Chişinău, Ly-
ceum, 1997. 
3 Hubenco T. Arta plastică în clasele 
primare. Ghid metodologic, Chişinău, 
Prut Internaţional, 2000. 
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trebuie să fie, de asemenea, „în 
polemică".4 

2. Factori decisivi ai procesu-
lui de implementare a conţinutu-
rilor de Curriculum 

Cercetări consacrate proble-
melor educaţiei artistico-plastice 
în scoală, subliniază elementele-
cheie ale realizării calitative a 
acestui proces.5 Acestea sunt: 
– mentalitatea dominantă în so-

cietate referitor la rolul şi im-
pactul AP în educaţia elevilor, 

– angajamentele puterii de stat fa-
ţă de formarea personalului di-
dactic competent în domeniu, 

– cercetarea ştiintifică în vede-
rea actualizării constante a 
conceptelor pedagogice, 

– suportul financiar pentru asi-
gurarea resurselor convenabi-
le realizării acestui proces. 

Evoluţia lor este imperativ 
necesară pentru crearea condiţii-
lor indispensabile educaţiei artis-
tice plastice în contextul şcolii ac-
tuale, care sunt exprimate prin:  
– baza intelectuală (moderniza-

rea didacticii, pregătirea spe-
cialiştilor, deschiderea siste-
mului educaţional spre artă şi 
cultură), 

                                                
4 Gaillot B-A. Arts Plastiques. Eléments 
d'une didactique - critique, PUF, Paris, 
1997 
5 Daghi I. Arta plastică in scoală, Chi-
şinău, Tip.Vavimave, 1998; Gloton R., 
Clero C. L'activité créatrice chez l'enfant, 
Tournai, Casterman, 1972; Lagoutte D. 
Enseigner les arts plastiques, Paris,  
Hachette Education, 1994; Reyt C. Les 
activités plastiques, Paris, Armand Colin 
Editéur, 1992 

– baza materială (spaţii, mate-
riale didactice, mijloace mate-
riale specifice domeniului ar-
tistic plastic). 

O cercetare în curs de finisa-
re6 analizează aspectul intelectual 
şi material al procesului de imple-
mentare a conţinuturilor de Curri-
culum. Astfel, prin intermediul 
unui dispozitiv ştiinţific de consta-
tare s-au punctat factorii decisivi 
pentru reuşita educatiei artistico-
plastice în aplicarea sa didactică 
actuală. Studiul demonstrează, că 
acestea sunt: 

– echipamentul şi materialele, 
– sursele bibliografice, 
– condiţiile prealabile actului 

pedagogic, 
– calitatea realizării actului pe-

dagogic. 
Un şir de documente7 elabo-

rate în scopul determinării stării 
de lucruri în aceste patru direcţii 
(care reflectă condiţiile intelectua-
le şi materiale necesare unei bune 

                                                
6 Robu M. Créativité enfantine et arts 
plastiques dans les écoles primaires de 
Paris et de Chisinàu. Recherches, expéri-
mentations et propositions. Travail en vue 
d'un doctorat en Arts et sciences de l'art. 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
7 A fost utilizat un set de materiale 
elaborate: "Chestionar destinat profeso-
rului", "Fişa de inventariere a mijloace-
lor materiale", "Repertoriul surselor bi-
bliografice şi materialelor didactice", 
"Fişa de observări generale", "Fişa de 
observari a unei lectii de AP", "Grila de 
evaluare pentru echipament şi mate-
riale", "Grila de evaluare a surselor 
bibliografice", "Grila de evaluare a con-
diţiilor prealabile actului pedagogic", 
"Grila de evaluare a calităţii actului 
pegagogic". 
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realizări a conţinuturilor de Cur-
riculum la AP), au permis efectua-
rea cercetării pe teren8 şi formula-
rea concluziilor respective în ceea 
ce priveşte calitatea procesului de 
educatie artistică plastică în clase-
le primare.  
• Rezultate ale implementării 

conţinutului de Curriculum în 
clasele primare (cercetare în 
baza şcolilor din municipiul 
Chişinău) 

Studiul efectuat în zece şcoli 
municipale, dintre care cinci şcoli 
cu clase ordinare (în continuare 
CO) şi alte cinci cu profil artistic 
(în continuare CAP), a urmărit 
scopul de a aprecia posbilităţile 
real existente în şcoala actuală 
pentru realizarea obiectivelor 
enunţate în documentele oficiale 
referitoare la educatia artistică 
plastică în clasele primare.  

Implementarea conţinutului 
de Curriculum în aceste două ti-
puri de clase se realizează de per-
sonalul didactic cu pregatire pro-
fesională diferită: în clasele ordi-
nare ora de AP este promovată de 
învăţătorul de clase primare; în 
clasele cu profil AP – de către un 
deţinător al diplomei de profesor 
de AP. Aceste deosebiri în forma-
rea personalului didactic conditio-
nează şi o abordare diferită a ma-
teriei de studiu, fapt care este ex-
primat în rezultatele prezentei 
cercetări.  

Pentru fiecare din cele patru 
direcţii de cercetare au fost 
                                                
8 Cercetarea s-a realizat în zece scoli pri-
mare din municipiul Chisinàu, între 2002 
- 2004 

stabilite criterii de evaluare, aces-
tea fiind notate cu un punctaj de 
la zero la trei (0/3, 1/3, 2/3, 3/3). 

La capitolul "Echipament-
materiale", s-a constatat că o parte 
considerabilă din clasele vizitate 
nu dispun, la modul practic, de 
un suport material modern. Mai 
există doar unele condiţii elemen-
tare, moştenite de pe timpuri, gra-
ţie lozincilor de felul "arta aparţi-
ne poporului" (robinete, şevalete). 
Nici un buget (al şcolii, public sau 
de stat) nu este prevăzut pentru 
procurarea mijloacelor materiale, 
părinţii fiind unica sursă de furni-
zare a rechizitelor şi materialelor 
necesare. Astfel, în şcoli, lipsesc 
atât instrumente şi materiale ele-
mentare, cât şi mijloace tehnice şi 
de informatizare. Tabloul general 
la acest capitol este următorul: 
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 Grila 2. 
Echipament-materiale 

 
Nivel 

Clasa 
0/3 1/3 2/3 3/3 

Clase ordinare 
CO 1     
CO 2     
CO 3     
CO 4     
CO 5     

Clase cu profil Arte plastice 
CAP 1     
CAP 2     
CAP 3     
CAP 4     
CAP 5     

 
 

Este evident că situaţia im-
pune mari subvenţii. Or, precum 
scrie Lucreţius (De rerum 
natura), „…ex nihilo nihil". Şi, 
pentru ca să existe o bază 
convenabilă pentru realizarea 
conţinuturilor de Curriculum la 
AP, este nevoie de o amplă 
acţiune din partea responsabililor 
la nivel de stat, raional, local. 

Sursele bibliografice consti-
tuie un alt factor decisiv în proce-
sul de educaţie artistică plastică. 
Ele creeaza suportul vizual, indis-
pensabil realizării disciplinei AP, 
dar mai sunt, pentru profesor, 
sursa de documentare didactică 
primară. Cercetarea noastră a de-
monstrat că în şcolile vizitate, 
acest domeniu este alarmant de 
subdezvoltat, relatia „Biblioteca-

Arta plastică" fiind nulă. Puţinele 
denumiri de carte cu caracter 
didactic sau vizual existente în 
biblioteci sunt învechite (în limba 
rusă sau cu grafie chirilică şi, 
respectiv, cu un conţinut perimat), 
sau nu corespund destinaţiei (am 
întâlnit, spre exemplu: "Anatomia 
plastică" de Jenö Barcsay, care este 
o lucrare serioasă, însă destinată 
facultaţilor de Arte şi nu cursului 
de AP în şcoala generală). Unica 
soluţie pe care o găsesc unii pro-
fesori este de a aduce în măsura 
necesităţilor, documente şi ima-
gini din alte biblioteci sau din 
colecţiile proprii. Anume acest 
fapt a permis să evaluăm nivelul 
de prezenţă a surselor bibliogra-
fice în şcolile vizitate în felul ur-
mător:  
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Grila 3. 
Surce bibliografice şi documente pedagogice 

 
Nivel 

Clasa 
0/3 1/3 2/3 3/3 

Clase ordinare 
CO 1     
CO 2     
CO 3     
CO 4     
CO 5     

Clase cu profil Arte plastice 
CAP 1     
CAP 2     
CAP 3     
CAP 4     
CAP 5     

 
Aşadar, bibliotecile şcolare 

din Chişinău suferă de o penurie 
totală de surse bibliografice şi do-
cumente pedagogice referitoare la 
AP (unele clase sunt apreciate cu 
punctaj mai sus de zero, graţie 
entuziasmului profesorului, care 
asigură procesul didactic cu mate-
riale din colecţiile proprii). Nici 
scoala, nici organismele responsa-
bile de aspectul echipării şcolilor 
nu se preocupă de achiziţia de 
carte. Iar sursele documentare 
existente în librării, de asemenea 
internetul – sunt foarte costisitoa-
re, şi profesorul rămâne în acest 
fel privat de informaţia modernă 
în domeniul AP. Această situaţie 
este o frână serioasă în evoluţia 
didacticilor şi în implementarea 
conţinutului de Curriculum la AP.  

Echipamentele, materialele, 
sursele bibliografice şi docu-
mentele pedagogice, care au un 

rol important în contextul asigu-
rării materiale a procesului de stu-
dii, constituie doar prima parte 
din condiţiile prealabile actului 
pedagogic. In acelaşi timp, noi am 
analizat aceste condiţii sub aspec-
tul valenţei lor organizatorice şi 
intelectuale: formarea profesoru-
lui în AP, opinia lui personală 
referitoare la rolul AP în educaţie, 
conceptul pedagogic aplicat, re-
ceptivitatea direcţiei şcolii la pro-
blemele procesului de educaţie 
artistică plastică, modul de orga-
nizare a educaţiei artistice plastice 
în scoală (efectiv de elevi, orar, 
număr de ore, forme de realizare), 
parteneriatul cu artiştii plastici 
profesionişti, ţinuta artistică a me-
diului ambiant şcolar. În urma 
evaluării situaţiei conform criterii-
lor stabilite, putem prezenta 
următorul tablou: 
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Grila 4. 

Actul pedagogic: condiţii prealabile 
  

Nivel 
Clasa 

0/3 1/3 2/3 3/3 

Clase ordinare 
CO 1     
CO 2     
CO 3     
CO 4     
CO 5     

Clase cu profil Arte plastice 
CAP 1     
CAP 2     
CAP 3     
CAP 4     
CAP 5     

 
Rămâne de menţionat, că, în 

mare parte, condiţiile prealabile 
actului pedagogic (prezentate în 
grila de mai sus la nivel mediu 
pentru şcolile vizitate) sunt deter-
minate de mobilitatea organelor 
de resort în sensul oganizării vie-
ţii şcolare: efectivul de elevi, for-
marea profesorilor, orarul, rela-
ţiile între Ministerul Educaţiei şi 
Ministerul Culturii în vederea 
deschiderii şcolii pentru arte în 
general, şi pentru AP în special. 
La rândul său, profesorul este res-
ponsabil de pregătirea actului 
pedagogic, angajându-se în per-
fecţionarea continuă a competen-
ţelor sale profesionale (didactice şi 
cultural-artistice). 

Toate etapele cercetării ex-
puse anterior au condus la faza 
cea mai importantă a procesului 
de educaţie artistico-plastică: rea-

lizarea actului pedagogic. Calita-
tea acestuia este factorul decisiv al 
implementării conţinuturilor şi a 
aplicării exigenţelor Curriculumu-
lui şcolar la AP.  

Pe parcursul observărilor şi 
analizei lecţiilor în clasele partici-
pante la cercetare s-a ţinut cont de 
următorii parametri ai realizării 
actului pedagogic: competenţele 
didactice ale profesorului (apro-
prierea conţinutului de Curricu-
lum, inventivitatea pedagogică, 
cunoaşterea şi aplicarea didacti-
cilor moderne, stimularea creativi-
tăţii elevului, interactivitatea, in-
vestirea personală a profesorului 
în subiectul abordat, apelul la 
interferenţe interdisciplinare şi 
interculturale, exploatarea poziti-
vă a eşecului, capacitatea de eva-
luare a activităţii elevului ca pro-
ces şi ca produs, evitarea stereo-
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tipurilor didactice şi a modelelor-
clişeu, gasirea de soluţii personale 
pentru realizarea conţinutului de 
Curriculum), dar şi competenţele 
lui cultural-artistice (modul şi ge-
nul de referinţe utilizate la lecţie, 
cunoaşterea valorilor expresive 
ale artelor vizuale, a tehnicilor şi 

limbajului artistic clasic si mo-
dern). 

Aceste date acumulate pe 
parcursul cercetării ne permit a 
evalua calitatea realizării actului 
pedagogic în şcolile vizitate în 
felul următor: 

Grila 5. 
Actul pedagogic : calitatea realizării 

   
Prin urmare, la capitolul 

"Calitatea realizării actului peda-
gogic" din optica implementării 
conţinuturilor de Curriculum la 
AP în clasele primare, denotă 
următoarele caracteristici: 

1. Un cadru conceptual este 
creat şi raportat contextului peda-
gogic modern, personalul didactic 
cunoaşte unele procedee actuale 
de realizare a conţinutului de 
Curriculum la AP, dar marea ma-
joritate dintre profesori rămân la 
nivel de „pre-dare" stereotipată, la 
„reţete tehnice" tradiţionale. 
2. Lipsa de creativitate pedagogi-
că a personalului didactic influen-

ţează elevii, creându-le blocaje în 
momentul activităţii artistice plas-
tice (dar probabil şi în sens mai 
larg, cotidian). Imaginaţia şi origi-
nalitatea lor naturală este foarte 
des strivită de acţiunea de "forma-
tare" a şcolii, şi, in concluzie, în tot 
sistemul de educaţie artistică plas-
tică se impune cu precădere apli-
carea unei pedagogii actualizate. 

3. Concluzii 
În baza studiului efectuat, 

ne permitem să concluzionăm: 
1. Reformele din învăţământ 

şi educaţie de la sfârşitul secolului 
trecut au suscitat apariţia acestui 
nou document oficial: Curriculu-

Nivel 
Clasa 

0/3 1/3 2/3 3/3 

Clase ordinare 
CO 1     
CO 2     
CO 3     
CO 4     
CO 5     

Clase cu profil Arte plastice 
CAP 1     
CAP 2     
CAP 3     
CAP 4     
CAP 5     
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mul la Arta plastică. El reprezintă 
un salt calitativ în raport cu pro-
gramele anterioare, dar păstrează 
tendinţe scolastice, având un 
conţinut mult mai pronunţat din 
optica profesional-artistică, decât 
din cea educativ-culturală. 

2. Condiţiile economice ale 
ţării nu favorizează nici realizarea 
conţinutului de Curriculum, nici 
apariţia materialelor didactice, 
metodologice, vizuale care ar faci-
lita implementarea documentului 
în cauză. 

3. Formarea personalului di-
dactic care asigură implementarea 
conţinutului de Curriculum la AP 
este neomogenă şi cadrul de pre-
gătire profesionistă sau de for-
mare continuă rămâne rigid. 

Drept soluţii de prim ordin, 
care ar favoriza progresiunea im-
plementării conţinutului de Cur-
riculum la AP ar fi:  

– angajamentele organelor de 
resort pentru soluţionarea 
problemelor materiale, 

– actualizarea permanentă a 
conceptului pedagogic şi a 
procedeelor didactice, 

– modernizarea politicii de for-
mare a personalului didactic, 

– crearea şi renovarea constantă 
a suportului bibliografic şi 
tehnologic. 

Incursiunea în istoricul problemei 
abordate, precum şi observaţiile 
duse pe teren ne-au demonstrat 
că, în mod general, so-cietatea 
subapreciază rolul educa-ţiei 
artistico-plastice în formarea per-
sonalităţii elevului, disciplina AP 
fiind tratată „nerentabilă". Dar, de 
fapt, aceasta permite dezvoltarea 
elevului în plan intelectual, 
senzorial, cultural, valenţele 
activităţilor artistice plastice fiind 
foarte vaste. 

Noi considerăm că strategia 
de implementare a noilor conţinu-
turi de Curriculum la AP trebuie 
să insiste asupra următoarei idei: 
libera dezvoltare a individualităţii 
nu este doar un element foarte 
important a ceea ce numim civili-
zaţie, educaţie sau cultură, ci este 
chiar „o parte indispensabilă şi o 
condiţie a acestora".9 Fără îndoia-
lă, individualitatea este creativă, 
cu numeroase calităţi generatoare 
de valori, ea este, după Kierke-
gaard „axa la toate".10 De aceea ne 
permitem să afirmăm că activita-
tea creatoare pusă la baza educa-
ţiei artistice plastice în context 
pedagogic modern, este condiţia 
fundamentală a transformării in-
dividului în individualitate. 
 

                                                
9 Mill J. St, Despre libertate, Ed. Huma-
nitas, Bucureşti, 1994, p 75. 
10 Kierkegaard S. Şcoala creştinismului, 
Ed. Adonai, 1995, p. 9. 
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