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EDUCAȚIA TIMPURIE- O NECESITATE PENTRU CEI MICI 

- studiu de specialitate-  

 

Lumea pe care o cunosc astăzi copiii este o lume destul de complexă și contradictorie.  
Aceștia  trebuie să se pregătească pentru a înțelege nu numai schimbările  permanente care au loc în 
societate, cât și să se adapteze acestor schimbări.  

Dacă ne referim la idealul educațional, vom vedea că în centrul acestuia vom regăsi omul 
care stăpânește schimbările; stăpânirea schimbărilor nu presuune numai adaptarea la realitate, ci și 
permanența interogație asupra soluțiilor găsite. 

Omul viitorului este omul care formulează și pune întrebări ( dimensiunea morlaă devine din 
ce în ce mai importantă în epoca în care trăim). 

Se cunoaște faptul că educația vârstelor mici reprezintă temeila personalității iar societatea nu-și 
permite să lase la voia întâmplării procesele și situațiile în care se formează copiii. Astfel, educația 
timpurie ocupă un rol foarte important în adaptarea adecvată la cerințele societății.  

Între 3-6 ani copilul învață, asimilează informații, cunostiințe și reușește să facă rapid conexiuni ce 
vor dura pe tot parcursul vieții.   

Educația timpurie urmărește anumite obiective principale care stau la baza formării adultului.  

În această perioadă, preșcolarii își formează personalitatea prin identificarea cu modele valoroase și 
își dezvoltă aptitudinile de comunicare prin intermediul  discuțiilor libere. Totodată, în cadrul 
educației preșcolare, copiii reușesc să cunoască și să înțeleagă lumea, pornind de la mediul familial 
și ajungând la noțiunile de oraș și țară. 

Educația timpurie ajută și la pregătirea preșcolarilor pentru școală- probabil cel mai 
important scop al acestei educații. 

Preșcolaritatea este vârsta descoperirii realității, a relațiilor fizice, umane și mai ales a 
autodescoperirii. Dacă în perioada anterioară parcurgerii învățâmântului preșcolar, copilul trăia într-
un univers instabil, modificat după propriile dorințe, acum copilul descoperă că există o realitate 
externă care depinde de el și de care trebuie să țină cont dacă vrea să obțină ceea ce îți dorește. 
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