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Pedagog, creator, facilitator cultural. 
Pregătirea celor care aduc cultura în școală 

Dezvoltarea competenţelor de 
comunicare ale profesorilor prin 
module de teatru şi film, idee testată 
în cadrul unui proiect în care UNATC a 
fost partener în perioada 2010-2013 
(„Competenţe în comunicare - 
performanţă în educaţie"), este cerută 
de profesori într-o măsură mai mare 
decât există oportunități de formare 
pe piață momentan. 
 
Există o desincronizare a 
metodologiei ce ține de pedagogia 
artei în România la nivel 
preuniversitar și în formarea 
învățătorilor (liceele pedagogice), în 
prezent utilizându-se un manual care 
a apărut în anul 1965 şi care conţine 
metode si practici de lucru de mult 
depăşite. 
 
Pe de-o parte, avem un mediu 
educaţional care are obiectivele și 
regulile lui iar, pe de altă parte, avem 
un mediu artistic care este într-o 
paradigmă romantică sau post-
romantică în care artistul lucrează 
pentru el însuşi, care nu utilizează 
neapărat cele mai moderne metode 
sau care, de multe ori, are un 
impresar care ia deciziile pentru el. 
 
Programul norvegian Rucsacul Cultural 
finanţează producţii profesioniste 
artistice dedicate mediului 
educaţional. Această punte face astfel 
încât să se perpetueze 

Întâlnirea a propus participanților un schimb deschis de idei 
despre oportunitățile de formare și calitatea pregătirii celor care 
realizează activități culturale cu și pentru copii și tineri în școala 
românească. 
 

comportamentul de consum cultural, 
comportament care se învaţă. 
 
Artistul din ziua de azi neglijează de 
multe ori participarea publicului la 
consumul cultural şi deprinderea de 
consumul cultural. Există o ruptură 
dintre un public care nu este format 
pentru artă contemporană şi un 
artist contemporan care nu este 
format pentru educarea publicului. 
 
Paradigma Artistului Total – acel artist 
care reuseşte să fie artist pentru sine 
dar şi pentru ceilalţi fără să iasă din 
specialitatea lui, dar să fie capabil să 
iasă la rampă, să construiască publicul 
şi să transmită poetica trăirilor lui, să 
fie capabil să absoarbă trăirile 
acestuia – merită explorată. 
 
În prezent arta participativă câştigă 
tot mai mult teren iar o formă 
radicală a acesteia este arta cu 
obiectiv educaţional, care se 
realizează atunci când artistul nu îşi 
propune doar să se prezinte pe sine 
sau să creeze un obiect, ci se 
îndreaptă spre cel căruia i se 
adresează. 
 
Este necesară promovarea 
interdisciplinarităţii între arte şi 
celelalte discipline din şcoală – se pot 
preda materii precum matematica sau 
gramatica folosind teatrul, arta sau 

metode de joc şi improvizaţie. 

Modera tor i :  

M IHAI  IA COB  

NICOLAE MA NDEA  

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

http://www.culturaineducatie.ro/


            
            
            
            
            
            
   
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Educaţia actuală formează doar în mică 
măsură acele deprinderi care determină 
spiritul participativ și cu precădere se 
pune accent pe inteligenţa intelectuală şi 
mai puţin pe cea emoţională. 
 
Conform studiului Arta în școală: 
concepte și practici (Institutul de Științe 
ale Educației, 2014), profesorii resimt 
adesea teamă şi neîncredere în 
capacitățile proprii de a utiliza arta în 
şcoală. 
 
Muzeul este un mediu foarte motivant 
pentru elevi, dar este important cum se 
depăşeşte blocajul instituţional care 
apare adesea între profesori şi 
muzeografi.  
 
Un proiect cultural nu se face numai cu 
artiști. 
 
Teatrul cu copii este o alegere mai 
potrivită decât teatrul pentru copii. O 
iniţiativă relevantă în acest sens o 
reprezintă spectacolele făcute de Mihaela 
Michailov cu Radu Apostol, care joaca 
rolul de facilitatori sau catalizatori. 
Participarea copiilor în acest proces îi 
ajută să se educe în teatru, dar şi să se 
exprime prin teatru. 
 
În mod normal, copiii se comportă foarte 
liber în muzee - stau pe jos, desenează, 
se plimbă. La noi încă se poate vorbi 
despre o relaţie autoritară între profesor 
şi elevi în cadrul vizitelor la muzeu. 

Un argument suplimentar pentru nevoia 
de pregătire a profesorilor: de cele mai 
multe ori experienţele la muzeu sau la 
teatru se termină brusc, fără să se 
discute despre ce au experimentat copii, 
despre ce au trăit, ce au simţit acolo. 
 
Pentru a se dezvolta, un copil nu are 
nevoie doar de matematică explicată prin 
artă sau literatură transpusă prin teatru, 
ci are nevoie propriu-zis de teatru, dans 
etc. În aceste cazuri, este greu sa îi 
pretinzi unui profesor să cunoască aceste 
tehnici. Este nevoie de un profesionist din 
acel domeniu. Profesorii ar trebui sa fie 
facilitatori, iar soluţia este parteneriatul 
dintre profesor şi un profesionist din 
domeniul artistic. 
 
Arta poate fi folosită în procesul de 
dezvoltare personală și comunitară. 
Există pericolul ca arta să fie folosită ca 
ultimă soluţie, ca un fel de leac minune 
pentru integrare socială, sărăcie etc. 
Aceasta este o exagerare, dar studiile 
arată că într-adevăr grupurile de risc 
beneficiază cel mai mult de intervenţii 
artistice. 
 
Şcoala promovează în primul rând acele 
valori culturale consacrate, iar dacă un 
artist, o organizație culturală sau o 
creație nu au atins încă acest gen de 
recunoaștere, de obicei școala, profesorii 
sau părinții sunt reticenți.  
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Universitatea Națională de Arte (București) – Masterat de Educație vizuală prin arte  
http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-departamente-
prezentare.php?id=5 
 
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (Bucureşti) – 
Masterat de Pedagogie teatrală  
http://unatc.ro/teatru/arta-teatru.php 
 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea București), în parteneriat 
cu Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (Bucureşti) – 
Masterat în Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (PED-ArtE) 
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/item/141-arta-dramatica-si-

pedagogii-alternative-centrate-pe-elev  

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.orgși 
www.fondong.fdsc.ro. 

 

Programe de formare naționale la nivel de masterat 
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