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Fundaț ia  pentru  o  societate  deschisă  

Bucure șt i  

Poate educația prin artă să formeze gânditori critici? 

O definiție a gândirii critice este 
gândirea care își propune în mod 
explicit să ajungă la o judecată bine 
fondată și folosește în acest scop 
standarde evaluative corespunzătoare 
în încercarea de a determina 
adevăratul merit sau valoarea unui 
lucru (vezi The Etymology & Dictionary 
Definition of "Critical Thinking").  
 
Arta, pe de altă parte, este văzută în 
special ca o preocupare estetică, 
emoțională sau spirituală, fără a fi 
asociată, spre exemplu, cu gândirea 
logică, analitică sau chiar cu nevoia de 
justiție socială.  
 
Artiștii vizuali contemporani își însușesc 
din metodele de lucru ale oamenilor de 
știință, ale filosofilor, sau ale 
cercetătorilor din științele sociale și 
pornesc în misiunea de a ajunge la 
cunoașterea aflată dedesubtul 
construcțiilor mentale colective.  
 

”Gândirea critică este formatoare de relații între profesor și elev (…) 
totuși multe tipuri de educație nu o promovează. Acesta este un defect al 

sistemului de învățământ, cel puțin românesc, bazat mai mult pe 
reproducerea informațiilor predate, decât pe procesarea și analizarea lor 

din mai multe unghiuri.” 

Artiștii și artistele implicați într-o 
astfel de misiune chestionează 
informațiile primite, le testează 
validitatea, își comunică concluziile, 
chestionând  totodată și concluziile și 
punctele de vedere proprii. În acest 
mod aceștia și acestea își păstrează o 
minte deschisă, savurând plăcerea de 
a lucra cu idei și de a lucra cu 
gândirea în sine ca un proces 
continuu. Când acești artiști ajung să 
interacționeze cu copii și adolescenți 
într-un cadru educațional, pot ei oare 
să planteze sămânța gândirii critice în 
tinerii gânditori? 
 
Artista Delia Popa a propus o discuție 
despre posibilitatea implicării 
artiștilor vizuali contemporani în 
formarea unor gânditori critici care să 
fie apoi capabili de  a-și transforma 
”patternurile” de gândire precum și 

mediul în care trăiesc. 

Despre Delia Popa:  
Delia este artistă vizuală şi pedagog de artă în Bucureşti. Practica sa artistică 
utilizează teorii şi practici feministe re-evaluate în contextul românesc prin 
intermediul unor medii precum performance, video, desen şi pictură. A studiat 
arte vizuale la Bucureşti, Londra şi Chicago şi în 2014 a susţinut o teză despre 
managementul cultural în arta contemporană din România la ULBS Sibiu.  
 
În 2013 a co-fondat „ArtCrowd-artişti în educaţie”, o organizaţie de educaţie prin 
artă ce urmăreşte dezvoltarea unor aptitudini precum gândire critică, gândire 

creativă şi principii de colaborare în rândul copiilor şi a tinerilor. 

Invi taț i  

DELIA POPA  

Moderator  

RALUCA IACOB  

 

 

 

 

Mai multeinformaţii pe: 

www.culturaineducatie.ro 

http://www.culturaineducatie.ro/
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Gândirea critică este o gândire care 
are claritate, care chestionează 
informația primită, fie că e vorba 
despre o informație din mass-media, 
istorică sau provenită de la o  sursă de 
autoritate din societate.  

Gândirea critică este o gândire logică, 
corectă. Ea are o conotație etică. 
Gândirea critică este și o gândire 
creativă, iar ea este subsumată 
capacității de a lua decizii și de a 
rezolva probleme. Aici, arta are multe 
de oferit. 

Punctul important al gândirii critice 
este acela al formării unei structuri 
clare de gândire, reușind mai apoi, 
prin educație, să  ajungi la 
recunoașterea unei structuri și în 
discursul celorlalți. De multe ori 
suntem ușor seduși de niște discursuri 
seducătoare, emoționalela televizor 
sau în filme, dar în momentul în care 
ne pornim acest tip de gândire critică 
observăm că parcursul logic nu există, 
observăm că am fost păcăliți.  

Deși există persoane care au acest 
mod critic de a gândi, totuși multe 
tipuri de educație nu promovează 
acest tip de gândire critică. Acesta 
este un defect al sistemului de 
învățământ, cel puțin românesc, bazat 
mai mult pe reproducerea 
informațiilor predate, decât pe 
procesarea și analizarea lor din mai 
multe unghiuri.  

Gândirea critică, în sistemul 
educațional, este formatoare de 
relații între profesor și elev sau 
student. Discuțiile dintre profesor și 
elev ar trebuie să se desfășoare de la 
egal la egal, fiecare putând contribui 
cu o informație utilă, cu un punct de 
vedere valid. Trebuie doar să li se 
permită si să existe deschidere în 
acest sens din partea profesorului. 

Mintea noastră are nișe defecte 
naturale, care generalizează, care 
neagă probabilitatea întâmplării unui 
anume eveniment nefericit, care lasă 
emoțiile să domine rațiune  ș.a.m.d.. 
Într-o perioadă în continuă schimbare, 
în continuă mișcare, copiii sunt 
bombardați zilnic de milioane de 
informații și imagini mai puțin 

pozitive, mai puțin decente. 
Profesorii ar trebui să fie cei care îi 
învață pe elevi cum să discearnă între 
bine și rău, între realitatea și 
imaginarul propriu fiecărui copil prin 
predarea unor anumite tipuri de 
organizare a gândurilor prin metode 
creative – iar aici, artistul pedagog 
are un rol foarte important.  

Arta contemporană reprezintă acele 
practici artistice în care artiștii își 
pun întrebări despre societatea 
contemporană, chestionează felul în 
care acesta funcționează sau despre 
felul în care ei relaționează cu 
problmemele pe care și le pun și 
găsesc diverse modalități pentru a 
comunca concluziile. 

Să fii artist contemporan înseamnă 
să îți dai seama unde ești, nu 
neapărat cine ești, să îți dai seama 
în ce situație te afli și din punctul 
acela să vezi cum poți să ajungi în alt 
punct, dacă poți crea niște relații cu 
oameni care trăiesc în alte situații 
decât tine. E un fel de migrație 
mentală și reală. 

Artistul trebuie să răspundă unor 
contexte care deja există și unor 
instituții care au niște programe și 
așteptări de al el, iar modul în care 
artisul răspunde acestor contexte 
este prin preluarea de multă 
informație, pe care apoi o selectează, 
apou cercetează istoria și cultura 
locului în care se află, pentru ca în 
final să prezinte totul în fața unui 
public sub forma unei prezentări, al 
unui performance sau a unei 
expoziții.  

Se poate vorbi și de faptul că artistul 
nu are întotdeauna grijă să îți ofere 
niște căi de a procesa ceea ce ai 
văzut în expoziția lui, de a discuta cu 
tine și asta se poate transforma într-o 
experiență nu foarte plăcută. În 
schimb, artistul pedagog, prin 
structura lui deja formată, trebuie să 
intrevină. 

Copiii trebuie cumva îndrumați și în 
același timp lăsați  în voie de către 
părinte, profesor și  artistul pedagog 
să își conștientizeze propriile lor 
gânduri. 

Delia Popa 

Mai multeinformaţii pe: 

www.culturaineducatie.ro 

http://www.culturaineducatie.ro/
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Poate educația prin artă să formeze gânditori critici? 

Resurse recomandate 
Diane F.Halpern, 1998, ”Teaching Critical Thinking for Transfer Across Domains-
Dispositions, Skills, Structure Training and Metacognitive Monitoring”, American 
Psycologist 
Articol disponibil la adresa: 
http://projects.ict.usc.edu/itw/vtt/HalpernAmPsy98CritThink.pdf  
 
Diane F.Halpern , 2013, ”Thought and Knowledge: An Introduction to Critical 
Thinking”, Psychology Press,  
http://www.books-express.ro/book/9781848726291/Thought-and-
Knowledge,JMR.html  
 
Richard Paul, Linda Elder, 2010, ”The miniature guide to Critical Thinking: 
Concepts and Tools” în Teaching Critical Thinking-Practical Wisdom, Routledg. 
Disponibil la adresa: 
http://www.duluth.umn.edu/~jetterso/documents/CriticalThinking.pdf  
Sau:  
https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf 
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135263508_sample_526048.pdf  
 

 
 

Proiecte și programe amintite 
 
”Chelen Amenca” – (Ei) dansează cu noi, 2012-2014 este un proiect cu componente 
educaționale desfășurat într-o comunitate de rromi, care a inclus ateliere de artă și o 
expoziție cu participarea: Muzeului Național Brukenthal Sibiu, Complexul Muzeal 
Astra, School of the Art Institute of Chicago. Proiectul s-a finalizat cu expoziția la 
Galeria de artă contemporană a Muzeului Național Brukenthal. Artiste Ellen 
Rothenberg, Delia Popa, curatoare Anca Mihuleț. 
Mai multe informații pe: http://artcrowd.ro/chelen-amencadance-with-us/ sau pe 
http://deliapopa.com/?page_id=347  
Imagini video din cadrul proiectului: https://vimeo.com/80890120  

 
Ghiduș de București este un micro-proiect despre patrimoniul centrului istoric din 
București, clasa VII-a, Liceul Bilingv Cervantes, prin proiectul ”Publicul Viitorului”, 
2015. 
Mai multe informații pe: http://roatamare.com/2015/11/04/publicul-viitorului-
ghidus-de-bucuresti/  
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Delia Popa 

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 ww
w.fondong.fdsc.ro. 
 
Proiectul cultural Publicul 
viitorului este finanțat în cadrul 
Programului Cultural “Ești 
București 2015”. 
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