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Abstract 

In this article „Folk-art recovery in aesthetic education for children and young people”, the focus is 

capitalizing on the advantages and importance of folkart in aesthetic education of children and young 

people. Scientific milestones are pointed in order to underline the importance of the folf-art capitalization 

and the attraction of young generation to contribute in material and spiritual values development with 

ethnocultural specific. 

 

„Cultura prezentului e cultura trecutului purtată prin sufletele 

generaţiilor care s-au succedat prefăcîndu-se.” 

Vasile Pârvan 

 

Potrivit lui G. Văideanu [1, apud. Bunescu] în stadiul actual, practica educaţiei trece cu vederea 

faptul că valorile înainte de a fi răspândite în societate, trebuie create de către oameni. 

În conştiinţa omului contemporan creşte interesul faţă de obiectele de altădată, moştenite şi 
transmise din cele mai vechi timpuri. 

Printre ele a intrat obiectele de uz din ceramică, lemn, metal, textile împodobite cu broderii, dantelă, 

portul popular, covoarele, mâncărurile tradiţionale, obiecte de ritual, arhitectura caselor, diverse obiecte, 

instrumente etc. 

V. Vasilescu [3] susţine că din cele mai vechi timpuri semnele simbolice au stat la temelia tuturor 

activităţilor spirituale şi au rămas de neînlocuit, fiindcă au condensat imaginea şi acţiunea în semne 

prealfabetice, în expresii pictografice după o topică elevată. Cromoinciziografia culturilor Cucuteni, 

Gumelniţa, Petreşti s-a ridicat la rang de unicat prin bogăţia ideatică a compoziţiilor sacre. 

Moştenirea culturală a strămoşilor noştri îndepărtaţi transpare în cultura şi în artele noastre populare. 

Geto-dacii ne-au lăsat numeroase obiecte (în special ceramică), care se remarcă nu numai prin forme 

originale, ci, mai ales, prin frumuseţea ornamentelor cu care sunt decorate. 

După E. Maxim [2], există două dovezi care pot constitui dovezi de continuitate: forma şi materialul. 

Prin formă înţelegem înfăţişarea, conturul siluetă, aspectul exterior al unui obiect, iar prin material avem în 

vedere compoziţia, esenţa, conţinutul existenţial al unui obiect. 

Înţelegerea bazei creaţiei popular – artistice, conţinutul ideatic exprimat prin formă, ornamentică şi 
cromatică reprezintă un interes nu doar ştiinţific, ci şi educativ şi este actual timpurilor noastre, caracterizate 

prin tehnologii înalte, dar şi numeroase descoperiri legate de cunoaşterea trecutului, a istoriei poporului şi 
culturii naţionale şi acestea pentru a înţelege prezentul şi a croi un viitor mai fericit. 

Doar înţelegând condiţiile istorice, geografice, economice ale dezvoltării artei popular-artistice, 

născute pe vechea vatră a civilizaţiei geto-dacice şi a simbolicii etnoculturale a spaţiului carpato-dunărean, 

vom putea aprecia la justa valoare strânsa legătură dintre materie şi spirit, vom înţelege modul de viaţă, 
credinţa, însemnătatea mediului cultural, valoarea estetică a creaţiei populare. 

Trebuie de menţionat şi un alt aspect al fenomenului contemporan, unii ignoră importanţa artei în 

viaţa omului, unii cred că obiectele ce ne înconjoară au menire utilitară şi dacă au careva decoruri, nu au 

mare valoare estetică şi pot fi ignorate. E adevărat că ornamentele, elementele decorative sunt elemente ale 

limbajului artistic, al creaţiei populare, dar altfel nici nu se poate, creaţia populară are menirea să te îndemne 

la o viaţă mai bună, mai frumoasă, ne îndeamnă să fim optimişti, să credem în adevăr, dreptate şi în bine. 
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În opinia noastră, anume prin aspectul, forma şi decorul obiectelor ce le creează artiştii populari 

impresionează profund pe cei ce cunosc valoarea artei lor. Iar ornamentele utilizate pentru decorare pot fi 

descifrate numai cunoscând cifrul lor, ele fiind simboluri sacre purtătoare de informaţii bogate în sensuri 

inepuizabile, exprimând mituri, credinţe legate de cultură, tradiţii, obiceiuri şi datini. 

Înţelegerea de către membrii societăţii, inclusiv de către tineri, a valorii spirituale ce-l conţine creaţia 

popular-artistică, va conduce inevitabil la formarea unui gust estetic rafinat, la păstrarea şi valorificarea 

culturii naţionale, la consolidarea societăţii şi chiar la producţii industriale, utilizând anumite tehnologii 

verificate în timp şi apreciate înalt şi chiar la un mediu ecologic şi un anumit aspect al localităţilor. 

Arta popular artistică este cea mai antică artă, care constituie una dintre cele mai importante activităţi 
ale creaţiei umane, ce i se raportează articolele de îmbrăcăminte, mobilierul, instrumentele, obiecte de uz 

casnic şi ritual, într-un cuvânt toate obiectele ce-l înconjoară pe om pe parcursul vieţii şi activităţii sale. 

De aceea creaţia popular-artistică în educaţia estetică trebuie să ocupe un loc important în 

educaţia copiilor şi tinerilor. 

Cineva ar putea să se îndoiască: oare toate obiectele de uz casnic trebuie considerate obiecte de artă? 

Evident că nu. 

Nici o altă activitate umană nu contribuie atât de magic la formarea gustului estetic ca şi creaţia 

popular-artistică, obiceiurile şi ocupaţiile tradiţionale. 

Acasă, la şcoală şi pe parcursul vieţii sale, omul, din copilărie şi până la bătrâneţe, este în legătură 
directă cu creaţia artistică, uneori neobservând influenţa ei. 

Preferinţele, gustul estetic se formează pas cu pas, în acţiunile sale omul din fragedă copilărie în 

dependenţă directă din ceea ce vede în mediul înconjurător şi ceea ce îl învaţă părinţii, educatorii şi orice 

persoane implicate în educaţia copiilor, ce deprinderi, competenţe îşi formează. 

Educaţia estetică a copiilor şi tinerilor are loc şi prin intermediul creaţiei artistice sau operelor 

literare ale clasicilor noştri I. Creangă, M. Eminescu, V. Alecsandri etc., precum şi ale contemporanilor - I. 

Druţă, Gr. Vieru, D. Matcovschi etc., al poveştilor populare, prin spectacole etnofolclorice, tradiţii, fiindcă 

oamenii preferă aceste minunate lucruri şi în zilele obişnuite şi la sărbători. 

Scriitorii, regizorii, prin folosirea obiectelor ce îi înconjoară pe eroii din opera lor, reuşesc să ne 

prezinte nouă modul de viaţă şi caracterul eroilor săi. Şi aceasta e firesc, în obiectele utilitare ce-i înconjoară 
pe oameni se păstrează amprenta stăpânului lor, sferei sociale cărei aparţine. 

Omul îşi alege lucrurile după gustul său, în corespundere cu caracterul său, posibilităţile şi ocupaţiile 

sale, ele se consideră originalul său paşaport. 

Prin consideraţiile istoriei creaţiei popular – artistice se poate aprecia timpul creării lor sau dacă este 

vorba de tablou, pictură, portret se poate aprecia timpul când a fost pictat. 

Plasticienilor le este caracteristic să lucreze cu vopsele, creioane, acuarele, hârtie, sculpturilor cu lut, 

lemn, piatră, metal etc., dar creatorilor populari le sunt puse la dispoziţie o mulţime de variante, de materie 

primă şi o diversitate de posibilităţi pentru a transforma în obiecte utile şi estetic materia fără formă, din 

mediul înconjurător. 

Trebuie să stabilim să apreciem ce este această artă care se numeşte artă decorativ – aplicată sau arta 

popular – artistică? 

Mai întâi să vedem care este deosebirea dintre arta - popular artistică şi celelalte domenii de creaţie a 

activităţii umane. 

Deosebirea principală dintre arta populară şi celelalte arte este aşa cum am observat obiectele de artă 

popular-artistică întrunesc cele două funcţii ale lor: 1 utilitar şi 2 estetic şi armonizarea esteticului cu 

funcţiile utilitare de bază ale obiectului, iar celelalte arte au menirea să transmită sentimente, idei, prin 

intermediul creaţiei artistice. 

Compozitorii, scriitorii, pictorii creează operele sale, conţinutul de bază al cărora, transmit în formă 

concretă simţurile, caracterul artistic, formându-se în baza observaţiilor din viaţă. Pictorul poate reda în 

lucrarea sa ceea ce i s-a părut mai important la om, în peisaj, la flori etc. Arta plastică reflectează mediul 

înconjurător, viaţa reală. Iar creatorul obiectelor de artă populară au posibilitatea să redea un mesaj, o idee 
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legat de viaţă, dar prin intermediul unor ornamente, simboluri şi tot odată creează obiecte noi utilitare, care 

să răspundă tuturor cerinţelor atât funcţionale, cât şi estetice, dar aşa cum şi-a imaginat şi cum ştie să pună în 

valoare materialul pe care îl are la dispoziţie. 

Ca şi toate artele, arta popular - artistică la fel se dezvoltă după anumite reguli şi are principiile sale 

de construire a modelelor artistice, care principii s-au format în decurs de milenii, fiindcă arta popular-

artistică îşi are rădăcinile în epoca paleolitică (circa 40-20 mii de ani înainte de Hristos). 

Primul principiu necesar de respectat în creaţie este principiul raţionalităţii ori principiul unităţii. În 

faţa creatorului popular este pusă problema de a crea obiectul, care ar fi comod de folosit (utilizat), 

corespunzător menirii sale. Ca spre exemplu un articol vestimentar trebuie să întrunească o serie de 

proprietăţi calitative şi estetice ca să corespundă cerinţelor utilizatorului, la fel oricare obiect de uz casnic 

trebuie să întrunească o serie de proprietăţi ca să corespundă menirii sale. 

Cu toate acestea, nu toate obiectele utilitare pot fi atribuite domeniului creaţiei artistice. Al doilea 

principiu al artei popular – artistice este principial estetismului sau aspectul estetic al obiectului (frumuseţea 

obiectului). Aspectul estetic al obiectului ţine de forma, dimensiunea, proporţiile părţilor componente, 

armonizarea fericită a materialului cu tehnicile de prelucrare şi de decorare, luând în consideraţie şi funcţiile 

utilitare, dar şi tradiţia etc. doar întrunirea tuturor cerinţelor artistice ale obiectelor de utilitate pot fi 

considerate de valoare artistică. 

Mulţi pot crede că dacă un obiect utilitar are o decoraţie, ca, spre exemplu: ceaşca e pictată, are 

dungă aurie, iar dulapul are încrestături complicate şi stofa e ornamentată din plin, atunci acest obiect este un 

obiect de artă. Nu e tocmai aşa. 

Deseori obiectele care sunt decorate nu pot fi numite obiecte de artă, ba chiar pot fi considerate 

Kitch-uri sau nonvaloare. În arta populară obiectele cele mai valoroase sunt cele autentice, de o formă 

simplă, stilizată până la perfecţiune, îndeplinite din material de calitate, tehnologia de prelucrare utilizată 

pune în valoare frumuseţea naturală a lemnului, sau a pielii, sau a lânii etc. sunt obiecte de o valoare foarte 

înaltă. 

Elevii şi tinerii trebuie învăţaţi să deosebească valoarea de Kitch. Mai întâi trebuie să ne convingem, 

că adevărata valoare estetică / artistică a obiectelor de artă popular – artistică, constă în simplitatea sa şi în 

armonizarea tuturor elementelor şi funcţiilor sale, apoi vom putea să înţelegem secretele creaţiei tradiţionale. 

Iar forma şi dimensiunile obiectului sunt dictate de funcţiile sale utilitare, şi tot odată este pusă în evidenţă 

calitatea obiectului arătată prin frumuseţea materialului din care a fost creat obiectul. 

Confecţionând un obiect din lemn e important de pus în valoare frumuseţea lemnului, prin tehnologii 

de prelucrare: uscare, şlefuire etc. şi nu de vopsire pentru ai acoperi frumuseţea naturală. 

Adevăraţi creatori populari întotdeauna au ştiut să pună în valoare frumuseţea naturală a materialului 

utilizat, să-i arate proprietăţile sale decorative şi nu imitau, nu utilizau falsuri, aur fals, pietre scumpe false 

etc.  

În arta populară din ultimele secole cea mai răspândită formă de redare a realităţii prin imagini 

artistice o constituie ornamentele. Ornamentele pot fi interpretate ca un cod de semne specifice unei culturi, 

care exprimă concepţia despre lume a poporului. Ele fac parte din zestrea spirituală a culturii populare, parte 

componentă a culturii naţionale ce trebuie cunoscută, păstrată, îndrăgită şi valorificată de către toţi oamenii 

în toate aspectele vieţii sociale. 

Cunoaşterea, descifrarea şi valorificarea simbolicii etnoculturale poate avea un rol important în 

educaţie, deoarece aşa cum ne-au arătat cercetările ştiinţifice din arheologie, din cele mai vechi timpuri şi 
până în prezent, omul printr-un sistem de simboluri face legătură cu Dumnezeu. Acest mod de comunicare, 

de exprimare a sentimentelor reprezintă un izvor nesecat de creativitate, de materializare a gândirii, de 

exprimare artistică în toate domeniile vieţii şi pe tot parcursul vieţii. 
În concluzie funcţionalitatea obiectelor în multe cazuri impune forma, fapt acceptat de 

funcţionalitate, dar şi de motivaţii spirituale şi estetice. Iar prin intermediul valorificării creaţiei popular-

artistice, tânăra generaţie va achiziţiona cunoştinţele şi competenţele ce ţin de formarea gustului estetic, a 

unei educaţii estetice într-un mediu firesc dezvoltării copiilor. 
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E de datoria noastră să revendicăm tot ce ne aparţine, tot ce am moştenit în plan material şi spiritual 

spre a ne cunoaşte mai bine propria noastră fiinţă etnică, spre a o valorifica în mod adecvat, pentru cei de azi 

şi de mâine, zestrea culturală transmisă de înaintaşi. 
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Abstract 

Entrepreneurial competence have an important role in the formation and full development of 

personality graduate high school who allows social integration that make a prosperous career. In this 

context, this article presents some didactic aspects which are forming the entrepreneurial competence on 

teaching-learning-assessment. 

 

Sensul major al paradigmei educaţionale moderne la matematică în liceu constă în formarea şi 
dezvoltarea competenţelor pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalităţii absolventului liceului şi ai 

permite accesul acestuia la următoarea etapă / treaptă a învăţământului şi /sau integrarea lui socială pentru a 

realiza o carieră profesională adecvată, inclusiv în domeniul antreprenorial. 

Curriculumul şcolar de matematică pentru liceu urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor 

necesare pentru continuarea studiilor în învăţământul superior şi pregătirea personalităţii pentru viaţă şi 
activitate independentă. 

Un rol important în formarea şi pregătirea personalităţii pentru viaţă îl are şi formarea competenţei 

antreprenoriale. 

Competenţa antreprenorială semnifică: 

- competenţe de a stăpâni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă 

în scopul autorealizării în domeniu antreprenorial; 

- competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională [3]. 

Competenţa antreprenorială presupune formarea personalităţii antreprenoriale întreprinzătoare, 

autonomă, activă, implicată, responsabilă, creativă – prin următoarele modalităţi şi direcţii specifice: 

- şcoala trebuie să formeze aptitudinile necesare generării unor afaceri în vederea valorificării 

oportunităţilor în plan social; 

- şcoala trebuie să devină un incubator din perspectiva realizării profilului de formare a 

personalităţii antreprenoriale. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu 

care şcoala se confruntă astăzi. În acest context profesorul reprezintă elementul central al creării 

şi răspândirii culturii de tip antreprenorial, este cel care poate încuraja elevii în găsirea celor mai 

bune instrumente pentru a-şi asigura o carieră şi pentru a excela în dezvoltarea abilităţilor care 

le-ar asigura succesul în viitor. 

În rezultatul formării competenţei antreprenoriale elevii îşi vor dezvolta mai multe calităţi: spiritul 

inovator, perseverenţă, încredere în sine, insistenţă, tendinţă spre risc, responsabilitate. 
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