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Abstract
Early education is the best age to set a basis for esthetic education of children. The main factor for this is
the particular sensibility that children are exposed to at an early age, when children are extremely receptive for the
“beauty” around them. Fine arts are a perfect educational tool to cultivate in children the love for beauty. Esthetical
perception cultivates in children the esthetic taste, esthetic competencies, esthetic emotions, esthetic attitude.
Key-words: esthetic education, esthetic sensibility, sensorial artistic and esthetic perception, esthetic norms
and values.

Ideea perfecţionării personalităţii în creştere este un pilon educaţional constant, promovat
pe parcursul evoluţiei istorice de numeroşi filozofi, savanţi, artişti, pedagogici în avansarea
socială şi culturală a civilizaţiei umane.
O abordare specifică a acestei probleme este susţinută de cadrele didactice din domeniul
educaţiei plastice, care confirmă influenţa artei plastice în sensibilizarea şi dezvoltarea estetică
a urmaşilor noştri. Numeroase cercetări în domeniul pedagogiei artelor demonstrează multiple
valenţe formative ale artelor, cele plastice fiind mai uşor de perceput, de simţit, de înţeles şi de
trecut prin filiera emoţilor estetice. De aceea, se consideră că arta plastică chiar din perioada
educaţiei timpurii este o activitate complexă, care angajează plenar personalitatea copilului în
actul creaţiei plastice, educându-l „să vadă” şi „să înţeleagă” frumosul creat de mâinile lui, dar
şi cel din jurul lui.
Prin activităţile de artă plastică în educaţia timpurie copilul capătă cunoştinţe despre
armonia formelor, culorilor, despre armonizarea compoziţională elementară a elementelor de
limbaj plastic, despre anumite procedee, tehnici de lucru cu instrumente şi materiale de artă.
Anume aceste pregătiri practice, însoţite de scurte explicaţii teoretice reprezintă condiţii
necesare pentru procesul cunoaşterii artistice şi estetice. [3]
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Prin pregătirile respective se realizează corelarea organică a educaţiei estetice cu cea
senzorială-spirituală, morală, intelectuală, dar şi corelarea activităţii de artă plastică cu alte
tipuri de activităţi cum ar fi audiţiile muzicale, cântul, povestirea unor fragmente literare,
observarea frumosului în opere de artă sau în mediul înconjurător, etc.
Vârsta educaţiei timpurii este deosebit de propice activităţilor de creaţie plastică, prin care
copilul îşi exprimă cu doar gândurile, ideile sale, dar şi emoţiile, sentimentele pentru cele
văzute, şi cele trăite, preocupările lui fiind intens exprimate, manifestate în imagini viu colorate.
Arta plastică, a scris Evi Crotti, cercetătoare în psihologie infantilă, „reprezintă o modalitate
spontană de exprimare, prin folosirea unui limbaj propriu, în care important nu este cuvântul,
ci forma şi culoarea”. [5, p.123]
Dezvoltarea estetică prin intermediul artei plastice a copiilor de vârstă timpurie presupune
cultivarea unei sensibilităţi estetice faţă de „frumosul” artistico-plastic, a unui gust estetic şi a
unei atitudini estetice în aprecierea acestuia. Pregătirea lor pentru actul de a discerne ce este o
lucrare de artă plastică de „valoare” sau de „nonvaloare” este un proces îndelungat şi o muncă
temeinică a cadrului didactic în grădiniţă pentru că receptarea obiectelor şi fenomenelor estetice
implică o bună cunoaştere a reacţiilor afective ale copiilor, cât şi multipli factori de ordin
psihopedagogic, prin care se percepe „frumosul” la vârsta copilăriei. [4]
Aceste reacţii pozitive din punct de vedere psihologic pentru sensibilizarea şi dezvoltarea
estetică a copiilor le poate oferi natura cu frumuseţile eu schimbătoare sau mediul natural firesc
în care se află ei.
Schimbarea anotimpurilor, frumuseţea plantelor, florilor, a păsărilor şi animalelor
reprezintă imagini şi fenomene ale realităţii înconjurătoare care creează ambianţa
„sensibilizatoare”, necesară dezvoltării estetice a preşcolarilor.
Savanta română L.Bârlogeanu în tratatul său de „Psihopedagogia artei” afirmă că,
normele de apreciere estetică sunt exprimate prin valori estetice. „Norma estetică desemnează,
deci capacitatea semnului estetic de a atinge valoarea, de a exprima valoarea”. [1, p.133]
Deci, formarea şi dezvoltarea la copii a facultăţilor de percepere şi apreciere a
fenomenelor estetice este un proces continuu, începând cu formarea gustului estetic, prin norme
şi valori estetice.
Însă, în acest proces de percepere estetică a obiectivelor şi fenomenelor realităţii în
înconjurătoare este necesară respectarea unităţii sarcinilor de cunoaştere şi a celor estetice. În
acest context activităţile de educaţie plastică, pictură, desen grafic, colaj, modelaj etc. trebuie
să stimuleze atenţia copiilor pentru obiectivele, ce urmează a fi reprezentate.
Această pregătire pentru procesul de percepere şi reproducere a esteticului va include
următoarele secvenţe metodologice:
- observarea, analiza obiectelor şi fenomenelor din natură şi din realitate ce urmează
a fi reproduse;
- audierea unor fragmente muzicale ce ilustrează sonor imaginile observate şi
analizate;
- perceperea unor ilustraţii, reproduceri ale unor tablouri, fotografii artistice, lucrări
de artă decorativ-aplicată etc.;
- observarea unor lucrări sau modele realizate de copii având aceeaşi tematică;
- vizionarea unor filme video, a desenelor animate sau a unor programe TV cu scopul
de a stimula gândirea creatoare.
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Aceste secvenţe metodologice au scopul nu doar de a fixa atenţia copiilor pe anumite
semne şi expresivităţi plastice ale obiectelor ce urmează a fi reproduse prin linii, forme sau
culori, ci au menirea de a sensibiliza estetic sfera emoţională a copiilor, orientând atenţia lor
spre aspectul estetic al acestora. [5]
Din cele expuse mai sus, putem afirma că procesul percepţiei estetice este dominat de
afectivitate, emoţia estetică fiind un răspuns subiectiv la un semnal conţinut în obiectul estetic,
transpus în planul trăirii printr-o expresie de satisfacţie şi bucurie faţă de contactul cu obiectul
sau fenomenul estetic. [4]
În acest context, reiterăm ideea că în perioada educaţiei timpurii arta plastică este un cadru
perfect pentru dezvoltarea estetică a copiilor, aceasta fiind vârsta când ei manifestă un interes
deosebit pentru activităţile plastice, ele reprezentând o modalitate de exprimare grafică sau
picturală a emoţiilor şi trăirilor universului lor interior. [2]
Cu atât mai lesne îi va fi cadrului didactic să formeze la discipolii săi un şir de calităţi
psiho-emoţionale în aprecierea unor obiecte sau fenomene legate de simţul estetic al
„frumosului” în artă sau realitate.

1.
2.
3.
4.
5.
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