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studiilor sale academice, evoluează vertiginos îmbinând activitatea 

de pedagog şi cea de sculptor profesionist. 
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DIMENSIUNI ALE INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC 

GHEORGHIŢĂ Cezara, dr., conf. univ.  

 

Summary 

The trend of interdisciplinary organization of content 

education is one of the main directions of contemporary pedagogy. 

Designed content disciplines will provide a full picture of the areas 

studied and will facilitate the application of skills developed and 

their contextualization within other theoretical and practical 

disciplines. 

 

Tendinţa de organizare interdisciplinară a conţinuturilor 

învăţământului este una dintre direcţiile principale ale pedagogiei 

contemporane. Concepute astfel, conţinutul disciplinelor vor oferi o 

imagine unitară asupra fenomenelor şi domeniilor studiate şi vor 

facilita aplicarea competenţelor dezvoltate şi contextualizarea lor în 

cadrul altor discipline teoretice şi practice. 

În învăţământul artistic este inevitabilă întrepătrunderea 

disciplinelor teoretice şi practice, a metodelor de cercetare, de lucru. 

Monodisciplinaritatea, ca formă tradiţională de organizare a 

conţinuturilor, nu are prea multe şanse de realizare în acest domeniu 

al educaţiei, deoarece toate disciplinele legate de formarea 

profesională în artele plastice, într-un fel sau altul, au hotare comune, 
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determinate de factori generali şi particulari: mijloace materiale; 

mijloace de limbaj plastic, artistic, simbolic; subiecte tematice; 

tehnici de lucru etc. 

După J. Piaget, interdisciplinaritatea comportă trei interacţiuni 

structurale: 

- izomorfismele, care integrează structurile operatorii 

multidisciplinare pe baza similitudinilor logico-matematice; 

- ierarhiile, care comportă relaţii între structuri şi substructuri; 

- intersecţiile, care se referă la suprapunerile parţiale ale 

structurilor apropiate [apud C. Bârzea, 1, p. 148]. 

Vom studia posibilitatea stabilirii relaţiilor de 

interdisciplinaritate în baza proiectării curriculum-ului la disciplina 

Etnografie, care este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru 

toate specialităţile Facultăţii Arte Plastice şi Design. 

Domeniul care apelează mai des la valorile artei populare şi care 

are mai multe tangenţe cu creaţia populară materială este cel al 

artelor decorative. Studiind programele analitice ale cursurilor de la 

Catedra Artă Decorativă am constatat că în structurile, conţinuturile 

acestora sunt prevăzute teme ce se referă direct la domeniile 

respective ale artei populare. Programele cursurilor Catedrei Arte 

Decorative valorifică cultura naţională, în special arta populară, prin 

selectarea unor modele de urmat în activitatea practică de creaţie a 

studenţilor. Domeniul solicitat cel mai frecvent este ornamentica, şi 

în special aspectele: formă, culoare, semantică, compoziţie, 

destinaţie. 

În funcţie de conţinutul disciplinei sau specializării se apelează 

la domenii concrete ale artei populare: arta ţesutului, broderiei; 

arhitectura populară; portul tradiţional; arta olăritului; prelucrarea 

lemnului; alimentaţia tradiţională. 

Atestăm astfel interacţiuni şi suprapuneri semnificative în 

disciplinele menţionate şi conţinutul cursului Etnografie, relaţii care 

induc la ideea, la aspectul de interdisciplinaritate. (Figura 1) 
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Figura 1. Relaţiile de interdisciplinaritate: cursul Etnografia – 

disciplinele de specialitate – arta populară – ornamentica 

tradiţională 

 

Analizând interacţiunile atestate mai sus, putem schiţa un 

model iconic al relaţiilor de interdisciplinaritate între discipline, 

module, specializări din punct de vedere izomorfic, ierarhic şi de 

intersecţie, oglindite în Figura 1. Aceste interacţiuni deschid un câmp 

mai larg de activitate artistică şi pedagogică pentru studenţi, 

contribuind la extinderea posibilităţilor, condiţiilor favorabile pentru 

formarea profesională iniţială şi pentru dezvoltarea capacităţilor 

creative. 

În procesul de stabilire a interacţiunilor structurale şi valorice 

ale interdisciplinarităţii, este necesar să consultăm şi Curriculum-ul 

şcolar la Educaţia plastică şi Educaţia tehnologică, or acestea conţin 

numeroase teme-subiect care se referă la ornamentica tradiţională, 

arta populară, diverse meşteşuguri. Astfel, viitorii pedagogi, 
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profesori de educaţie plastică şi tehnologică, trebuie să posede 

cunoştinţe vaste din domeniul culturii, creaţiei populare artistice, 

pentru a realiza cu succes conţinuturile şi obiectivele curriculare. 

Curriculumul cursului Etnografie elaborat de noi oferă studenţilor 

posibilitate pentru cunoaşterea, valorificarea şi aplicarea tradiţiilor 

populare, ornamenticii în activitatea pedagogică şi de creaţie 

artistică. 

Educaţia tehnologică apelează direct la arta populară, 

propunând câteva module curriculare axate nemijlocit pe domenii 

distincte ale creaţiei populare: cusutul şi brodatul tradiţional; arta 

ceramicii; arta covorului, croşetarea, tricotarea; tehnologia 

prelucrării fibrelor vegetale, a lemnului; casa şi familia. [3] 

Studiind obiectivele şi conţinuturile acestor module, observăm 

o preponderenţă a aspectului etnografic şi în special o incursiune 

istorică în evoluţia genului de artă populară; clasificarea obiectelor, 

repertoriul decorului; structura, cromatica şi semantica ornamentelor. 

Studiind Curriculumul de artă plastică [2], am constatat 

prezenţa unor subiecte cu tematică etnoculturală care familiarizează 

elevii cu specificul artei populare (ramurile şi genurile ei), 

diversitatea ornamenticii sub aspect de formă, structură, cromatică, 

semantică. Autorii au înscris arta populară în fenomenul culturii 

naţionale, tratând diverse ipostaze ale acesteia în contextul istoriei şi 

teoriei artei, sub aspect teoretic şi practic. Aceste subiecte solicită din 

partea profesorilor cunoştinţe vaste în domeniul etnografiei şi culturii 

naţionale. 

Curriculumul de educaţia tehnologică se bazează pe creaţia 

populară, apelând direct la domeniile principale ale acesteia: covorul 

tradiţional, arta olăritului, arta cusutului şi brodatului, meşteşugul 

împletitului din fibre vegetale, prelucrarea lemnului, arhitectura 

populară, portul tradiţional, alimentaţia tradiţională. Parcurgând 

conţinutul modulelor, remarcăm o consecutivitate constantă a 

subiectelor tematice: 

1) evoluţia meşteşugului, tradiţii şi obiceiuri; 
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2) clasificarea obiectelor în funcţie de formă, destinaţie, 

decor; 

3) materialele şi tehnici de lucru; 

4) motive ornamentale – formă, structură, semantică; 

cromatica decorului.                          

Or, profesorului îi sunt solicitate cunoştinţe fundamentale în 

domeniul etnografiei, ornamenticii, fără de care realizarea 

curriculumului şcolar ar fi imposibilă. Profesorii de educaţie 

tehnologică trebuie, aşadar, să posede tehnicile de executare a unor 

lucrări practice, dar şi cunoştinţe teoretice solide, care vor facilita 

realizarea cu succes a obiectivelor curriculare. 

În elaborarea Curriculumului de etnografie am luat în 

consideraţie relaţiile de interdisciplinaritate stabilite mai sus şi 

coerenţa cu curricula şcolară de Educaţia plastică şi Educaţia 

tehnologică. Aceste repere pedagogice de elaborare a Curriculumului 

de etnografie urmăresc conştientizarea de către studenţi a traseului 

profesional propriu, eficientizarea instruirii universitare în vederea 

dezvoltării flexibilităţii profesionale a studenţilor, amplificarea 

caracterului formativ al strategiilor educaţionale [4]. 

Relaţiile de interdisciplinaritate pe care le-am stabilit mai sus 

concordă cu acţiunile de perfecţionare a planurilor de învăţământ, a 

programelor analitice, cu revalorificarea potenţialului educaţional, cu 

deschiderea spre diferite alternative operaţionale. O astfel de 

abordare va contribui la armonizarea conţinuturilor disciplinelor de 

studii şi eficientizarea formării profesionale iniţiale a studenţilor în 

cadrul Facultăţii Arte Plastice şi Design. 
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VALORI CORELATIVE ÎN PEISAJUL VEST-EUROPEAN 

MOKAN-VOZIAN Ludmila, dr., conf. univ. 

 

Summary  

In this article the author addresses the problem of correlation 

man - nature in landscape painting from the XVI - XVII of Western 

European space. Major importance be awarded the examination of 

time category in the artworks from the forming period of the 

autonomously landscape. 

 

Începând cu secolul al XIII-lea, tendința de interpretare 

senzuală a lumii conduce la faptul că anturajul peisagistic începe să 

fie perceput ca componentă importantă a operei în arta vest-

europeană. Pictorii renascentişti și artiștii de mai târziu se adresează 

la studiul direct al naturii. Ei elaborează principiile construcţiei 

perspectivale a spațiului peisagistic, în care tot mai mult, odată cu 

sporirea atenției faţă de anumite fenomene ale naturii, se observă o 

tendinţă de redare a spaţiului tridimensional și „împreună cu 

includerea timpului, această lume obţine, aşa zisa, dimensiune a 

adâncimii‖ [2, p. 118]. 

Până la acel moment, arta vest-europeană ignora categoria 

timpului ca dimensiune fundamentală a existenţei, încercând prin 

imagini proprii să reprezinte eternitatea, în raport cu care, timpul 

apare ca ceva subordonat.  

În arta Renașterii se formează premisele pentru apariția 

genului peisagistic de sine stătător, dezvoltându-se inițial în grafică 

(în opera lui Albrecht Durer) și compoziția picturală, unde imaginea 

naturii fie că constituie unicul conținut al tabloului, ceea ce este 

propriu pentru creaţia lui Albrecht Altdorfer, fie că peisajul domină 


