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Edutainment – despre cum arta poate revoluționa educația 

Artele, fie că vorbim de muzică, dans, 
teatru, film sau arte plastice sunt puțin 
prezente, dacă nu chiar absente, din 
viața elevilor români. Accentul se pune 
pe științele exacte predate traditional, 
de parcă toți elevii ar urma să aibă o 
carieră universitară. Adevărul e că nu 
știm care vor fi joburile viitorului și 
pentru ce pregătim generațiile actuale. 
Ce putem face este să ducem 
învățământul de la atenția pe 
uniformizare, la un interes pe 
persoană, pe calități, pe plăcerea 
actului educativ. 
 
 

“ Copiii din ziua de astăzi se plictisesc repede de teorii 
şi de stat în bancă. Ei vor să experimenteze, să fie 
activi, să facă lucruri practice, sunt curioşi. Au nevoie de 
entertainment, iar artiştii le pot oferi un entertainment 
inteligent şi creativ. ” 

Cum un sistem nu se schimbă peste 
noapte, cade în sarcina profesorilor 
inovatori și a educatorilor din ONG-uri să 
colaboreze pentru  dinamizarea procesului 
educativ cu proiecte interdisciplinare. 
Mutarea  atenției de pe rezultate către 
experiențe memorabile dă naștere unui 
proces educativ implicat, dinamic și, cel 
mai important, distractiv. Pornind de la 
două exemple de astfel de proiecte 
educative artistice realizate în colaborarea 
ONG – școală, discuția își propune să 
exploreze importanța entuziasmului și a 
plăcerii în actul de învățare.  

 

Invi tat  

IR INA BĂLAN  

Moderator  

RALUCA IACOB  

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

Despre Irina Bălan – instigator cultural la Asociaţia 37 
 
Cu experiențe diverse în publicitate, PR, film, 
scenaristică și editare de carte, Irina Bălan a terminat 
Istoria Artei în cadrul Universității Naționale din 
București cu o bursă Erasmus de Pedagogia Artei la 
Accademia di Belle Arti di Roma. A realizat programe 
educative în colaborare cu Asociația Da’ De Ce,  
Asociația 37 și Galeria Posibilă pentru spații precum 
Muzeul Național de Artă Contemporană, Institutul 
Francez, Cărturești, Romanian Design Week, grădinițe, 
școli și licee.  
 

http://www.culturaineducatie.ro/


            
          
          
          
          
          
          
          

     
    
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cum poate ajunge arta în școală 
 
Oamenilor le vine greu să înţeleagă 
motivele pentru care cineva lucrează în 
domeniul educaţiei culturale. Se 
întâmplă uneori să considere că este un 
job pe care ai fost nevoit să ţi-l alegi 
ca urmare a unui eşec profesional. 
Puțini înțeleg că în spatele unei astfel 
de alegeri se află o dorință puternică 
de a schimba ceva în societate, dar și 
un imbold creativ care nu-ți dă pace și 
pe care-l poți împlini numai alături de 
copii. 
 
Din păcate, educaţia artistică-culturală 
nu este susţinută, ca prioritate, de 
companiile din România care se 
orientează mai degrabă către educaţia 
financiară, antreprenorială sau socială 
ale căror beneficii pot fi imediat 
cunatificabile. Or, beneficiile artei în 
educaţie au bătaie pe termen lung și 
au început de curând să fie apreciate 
și înțelese de către profesori, artişti, 
instituţii culturale, părinţi şi, nu în 
ultimul rând, de către copii. Iar acest 
tip de educaţie trebuie să fie, în primul 
rând, gratuită.  
Câştigarea unei finanţări publice sau 
private este importantă pentru ca tu, 
ca reprezentant al domeniului cultural 
sau educaţional, să poţi oferi activităţi 
educaţionale prin cultură gratuite unui 
număr cât mai mare de elevi. Fără 
acest tip de susținere și fără implicarea 
comunității și a autorităților locale, nu 
poți asigura continuitatea acestui tip 
de iniţiative. De aceea, este nevoie de 
sprijinul financiar prin sponsorizări și 
prin finanțări publice. 
 
Contextul Cerc. Artă Contemporană 
 
Elevii şi profesorii unei şcoli situate 
într-o comunitate modestă sau 
îndepărtată de un oraş – reşedinţă de 

cu Irina Bălan  

judeţ sau cu resurse culturale active - 
nu au acces la un muzeu sau la o 
galerie de artă din cauza resurselor 
financiare limitate.  Într-o astfel de 
situație se află Colegiul Național 
Costache Negri din Târgu Ocna, iar 
ideea care s-a propus cu permisiunea 
şi deschiderea directorului şcolii a fost 
de a face un Cerc de artă 
contemporană chiar acolo, în 
interiorul liceului.  
 
De-a lungul anului școlar întâlnirile 
cercului au dat naștere unor 
prezentări de artiști contemporani 
români și internaționali, însoțite de 
ateliere concentrate pe tehnici 
precum fotografia, pictura, colajul 
etc. Pe lângă discuțiile și întrebările 
generate de aceste noi activități, la 
sfârșitul anului elevii au putut 
organiza prima lor expoziție colectivă 
ocupându-se de realizarea bugetului, 
montarea expoziției, promovarea ei 
prin comunicate de presă si emisiuni 
la radio.  
 
După experiența primului an de Cerc, 
s-a discutat nevoia de a vedea arta 
contemporană pe viu, de a lua contact 
direct cu artiștii, motive pentru care 
s-a născut Galeria Perete, proiect 
aflat în desfășurare la ora actuală în 
Colegiul Național Costache Negri din 
Târgu Ocna. 
 
Galeria Perete, prima galerie de artă 
contemporană într-un liceu 
 
“Galeria Perete” este prima inițiativă 
de a crea un spațiu de expunere 
permanent a artei contemporane în 
cadrul unei unități de învățământ. 
Venită după un an de activitate a 
Cercului de Artă Contemporană din 
Colegiul Național Costache Negri din 
Târgu Ocna, elevii au deja o bază de 
informații despre artiștii  
 
 
 
 

 

Edutainment – despre cum arta poate revoluționa educația 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

http://www.culturaineducatie.ro/
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contemporani și își doresc să poată 
vedea lucrările pe viu, fără a implica 
călătorii spre alte orașe sau județe.  
 
“Galeria Perete” din liceu găzduiește 
de-a lungul semestrului II, cinci artiști 
în cinci luni, cinci lucrări expuse pe 
holul cel mai circulat din liceu, cinci 
conferințe/ateliere organizate de 
artiști pentru/cu elevii. Cei cinci artiști 
alesi, Dan Perjovschi, Irina Botea, 
Monotremu, Lea Rasovszky și Veda 
Popovici, fac parte din cel mai 
proaspăt val de artiști români și au fost 
selectați de către George Robescu, 
curatorul proiectului. Profesorii 
liceului iau parte la formări culturale 
prin care înteleg cum să integreze arta 
contemporană/ lucrările expuse/ 
artiștii în curricula materiilor pe care 
le predau.  
 
Mai mult, spațiul devine locul țintă al 
școlilor și grădinițelor din oraș în 
perioada Săptamanii Altfel, elevii 
liceului devenind ghizi pentru publicul 
din comunitate. 
 
Arta și educația ca Edutainment  
 
Copiii din ziua de astăzi se plictisesc 
repede de teorii şi de stat în bancă. Ei 
vor să experimenteze, să fie activi, să 
facă lucruri practice şi sunt curioşi. Au 
nevoie de entertainment, iar artiştii le 
pot oferi un entertainment inteligent şi 
creativ.  
 
Astfel, îşi vor rupe din timpul lor liber 
de după orele de curs pentru a 
participa la orele de artă 
contemporană şi vor pleca încărcaţi de 
o emoţie care îi ajută să se întoarcă 
mai uşor la lecţii, teme, meditaţii.  
Copiii rezonează la arta contemporană. 
Odată poftiţi într-un spaţiu în care se 
pot mişca şi exprima liber, ei vor dori 
negreşit să revină în acel loc şi se vor 
simţi ca acasă. 
 

Nu este uşor să lucrezi cu elevii la 
primele întâlniri, cu atât mai mult cu 
cât ei vin împinşi de la spate de 
profesori. Tu, ca artist, trebuie să fii 
atent la reacţiile lor şi să fii îndeajuns 
de flexibil pentru a schimba metoda de 
a te conecta cu ei şi de a înţelege 
rapid ce le atrage atenţia. Vei 
descoperi nu de multe ori că sunt 
mulţumiţi şi fericiţi să fie întrebaţi, să 
fie implicaţi direct în organizarea şi 
defăşurarea unor activităţi, decât să 
vorbeşti doar tu şi să le prezinţi 
imagini şi concepte.  
 
Rolul artistului în şcoală este 
important pentru că acesta reuşeşte, 
ceea ce profesorul poate dobândi în 
urma unor formări în acesteastă 
direcţie, să îl înveţe pe elev să 
analizeze, să observe, să  gândească 
critic. Elevul scapă de presiunea de a 
spune ce vrea profesorul să audă, de a 
da răspunsul corect sau de a veni cu 
cea mai inteligentă interpretare.   
Este important contactul direct între 
artistul care produce artă şi copil. În 
acest caz, dacă artistul este deschis şi 
relaxat, elevul se va arăta şi el 
entuziasmat şi curios. Contactul direct 
poate trece dincolo de o întâlnire faţă 
în faţă, către lucrul practic, cot la cot 
cu artistul în formatul unui atelier.  
Este de ajuns un perete din coridorul 
şcolii pe care elevii să îşi expună 
rezultatele atelierelor susţinute sub 
îndrumarea artistului.  
 
Trebuie înţeles faptul că acest contact 
direct cu arta contemporană încă din 
clasele primare nu se traduce prin 
alegerea ulterioară a unei cariere în 
această direcţie. Nu acesta este scopul 
artei în școală. Ci aceşti copii vor 
deveni consumatori de artă, vor ştii 
cum să se uite la o operă de artă, nu 
se vor simţi nesiguri să intre într-un 
muzeu sau într-o galerie de artă 
contemporană.  
 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

http://www.culturaineducatie.ro/
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Dacă elevii şcolilor din cartierere 
mărginaşe nu vizitează Muzeule Național 
de Artă, atunci muzeul ar trebui să 
găsească metode de a colabora cu 
şcolile şi de a rezolva problema. Poate 
că o zi gratuită pe săptămână nu este 
de ajuns și trebuie să dezvolte ideea 
unei săptămâni gratuite pe lună numai 
pentru elevi, cu atât mai mult cu cât 
profesorul nu îşi poate duce elevii la 
muzeu oricând dorește, ci numai după 
orele de curs şi în timpul său liber. 
 
Un exemplu de filosofie intituțională 
îndreptată spre școli este Palazzo delle 
Esposizioni din Roma, un muzeu privat, 
în care departamentului de programe 
educaţionale i se acordă la fel de multă 
atenţie ca şi celorlalte departamente, 
indiferent că e vorba de curatoriat sau 
marketing. Ei au înțeles că nu pot 
gândi, produce sau vinde expoziții fără 
educație. Echipa departamentului de 
educație este implicată de la începutul 
fiecărui proiect de expoziție, este 
consultată, iar pe durata expoziției 
pune la dispoziție școlilor un dosar 
pedagogic, ghizi și ore speciale de 
vizitare pentru școli, precum și spații 
dedicate atelierelor post-vizite.  
 
Programul de vizitare al școlilor la 
muzeu este plin în permanență, creând 
o relație pe termen lung cu profesorii și 
elevii. 
 
 

Mai mult, vor dezvolta o gândire 
critică şi abilităţi de negociere şi de 
organizare. Acestea sunt beneficii pe 
care arta le are dincolo de artă. 
 
Educaţia culturală pentru copii este, 
poate, la fel de importantă ca 
educaţia adulţilor, întrucât ei sunt 
mai reticenţi spre lucruri pe care nu 
le cunosc. Adulţii, părinţii, trebuie să 
înţeleagă care sunt beneficiile artei în 
educație în ansamblu şi nu să creadă 
că prin artă devii artist.  
 
Sunt atât de multe exemple din afară 
de integrare a artei în şcoală ca 
educaţia să devină mai dinamică şi 
mai interesantă pentru copii, încât 
trebuie să fim conştienţi că nu 
inventăm roata şi că e nevoie să 
existe voinţa şi pasiunea de a 
colabora, precum şi încredere atât din 
partea cadrului didactic – a şcolii cât 
şi din partea artistului – operatorului 
cultural.   
 
Uităm că a fi profesor într-un oraş mic 
din România, cu probleme sociale 
mari şi bugete mici pentru şcoală este 
o provocare. Profesorii trebuie 
înţeleşi, ajutaţi şi formaţi, şi nu doar 
mustraţi să fie mai creativi. Iar dacă 
vii din partea unui ONG, tu trebuie să 
îi oferi încredere profesorului că nu 
reprezinţi o ameninţare.  
Dimpotrivă, tu vii cu o completare a 
curriculei, cu un ajutor de metode 
pentru a integra arta în materia 
respectivă şi pentru a le intensifica 
atenţia şi curiozitatea elevilor faţă de 
acea materie.  
 

Instituţiile de cultură ar trebui să îşi 
asume rolul de a veni cu o ofertă în 
sprijinul şcolilor, de a veni în 
întâmpinarea lor. Pentru a face acest 
lucru trebuie să cunoască curricula şi 
să răspundă cu o ofertă la nevoia 

curriculară. 
Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

http://www.culturaineducatie.ro/
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Proiecte şi programe amintite 
Tăietura perfectă  la Galeria Posibilă 
Proiectul “Tăietura perfectă” desfăşurat în toamna anului 2015 la Galeria Posibilă 
cu finanțare din partea ARCUB, a fost construit în jurul unui dialog-experiment 
între trei artişti, pictorul Ştefan Câlţia, designerul vestimentar Valentina Vidraşcu 
și stilistul Marian Pălie. Proiectul a fost completat de o conferinţă care are loc în 
data de 22 octombrie, susţinută de Marian Pălie la UNA Galeria, în cadrul 
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti şi de o serie de ateliere gratuite pentru 5 
şcoli din cartier în care peste 100 de elevi s-au familiarizat cu spaţiul galeriei, au 
aflat despre dialogul dintre modă şi pictură și au experimentat tehnicile folosite 
de artiști prin propriile lor colaje. 
 
Copii creativi (Galeria Posibilă) 
Proiectul Copii Creativi este un proiect de stimulare a creativităţii, de dezvoltare 
a abilităţilor manuale şi de comunicare şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse 
între 4-13 ani. La fiecare nouă expoziţie a unui artist în galerie are loc un atelier 
special dedicat discuţiilor şi jocurilor pe marginea lucrărilor expuse, a tehnicilor 
folosite şi, uneori, organizăm chiar o întâlnire a copiilor cu artistul. 

Mai multe detalii pe: http://copiicreativi.blogspot.ro    
 
De-a arhitectura 
Asociaţia De-a arhitectura oferă asistenţă unui număr de clase din ciclul primar, 
şcoli de stat, care doresc să desfăşoare cursurile dezvoltate de ei: pentru elevii 
din clasa pregătitoare, I sau a II-a: „De-a Arhitectura Mini”, curs opţional 
(curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) şi pentru elevii din clasa a III-a sau 
a IV-a: „De-a arhitectura în oraşul meu”, curs opţional (curriculum la decizia şcolii 
sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014. 

Mai multe informaţii pe: http://de-a-arhitectura.ro/  
 
 

Pentru cei care vor să afle mai multe 
Vă invităm cu bucurie să citiţi Biblioteca vie a culturii în educaţie. O colecţie de 
interviuri şi iniţiative din România care promovează relaţiile de succes între 
operatori culturali şi şcoli. 

Poate fi răsfoită la link-ul: http://culturaineducatie.ro/a-aparut-
biblioteca-vie-a-culturii-in-educatie/ 

 
Arts in education and creativity: a literature review (2010), ediţia a II-a, Autor: 
Mike Fleming, Ed. Creativity, Culture and Education. 

Poate fi citită aici: http://www.creativitycultureeducation.org/wp-
content/uploads/arts-in-education-and-creativity-2nd-edition-91.pdf 

 
 
 
 
 

 
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii 

Identice 4.0 Internațional . 
 
Toate informațiile provin din prezentările invitaților sau sunt sinteze ale informațiilor de pe site-urile resurselor 
recomandate. Mai multe informații: www.culturaineducatie.ro și contact@culturaineducatie.ro.  

 
 
 

Proiectul Susține cultura în 
educație este finanțat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România.  
 
Continutul acestui material nu 
reprezinta în mod necesar pozitia 
oficiala a granturilor SEE 2009 – 
2014.  
 
Pentru informaţii oficiale despre 
granturile SEE şi norvegiene 
accesaţi www.eeagrants.org  
și www.fondong.fdsc.ro. 
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