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Învăţământul preşcolar românesc a fost întotdeauna receptiv şi a răspuns
noutăţilor din domeniul educaţiei copiilor mici, asimilând idei, concepţii şi practici
inovative, inspirate de cercetările din ţară şi din străinătate, care au creat premisele unor
schimbări.
Organizaţiile internaţionale (UNESCO, UNICEF) proiectează azi politici care se
referă la o mişcare globală în favoarea copiilor şi copilăriei. Cercetările psihopedagogice
contemporane evidenţiază tot mai des faptul că învăţarea începe de la naştere, iar în
timpul copilăriei se pun bazele dezvoltării fizice şi psihice ulterioare.
Actualul Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, 2009 promovează conceptul
de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în
contextul în care, în societatea actuală, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă
trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură,
capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra
împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), de
dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gîndirea divergentă,
stabilirea de relaţii cauzale, asocieri, corelaţii etc.) şi de dezvoltarea fizică (motricitate,
sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.).
Noul „Curriculum pentru educaţie timpurie”, 2018 care a fost pilotat la nivelul
judeţului Braşov aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei timpurii pentru acest
segment de vârstă, „valorizează paradigma curriculară centrată pe competenţe şi
fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe activitatea de învăţare a acestuia,
respectiv pe dobândirea unor comportamente care să asigure premisele constituirii unor
competențe specifice și, ulterior, a competențelor generale.”1
Scopul educaţiei timpurii este de a pune accent pe individualizarea copilului, pe
construirea capacităţilor exploratorii şi de relaţie, pe procesul devenirii personale, pe
cultivarea independenţei şi spiritului de responsabilitate.
Focalizarea pe educaţia timpurie de la naştere şi până la 6 ani este importantă
deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de
dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să
compensezi aceste pierderi mai târziu.
Un program educativ eficient care îşi propune să contribuie la dezvoltarea
holistică a copilul vizează cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: fizică, socioemoţională, cognitivă, limbaj, capacităţi şi atitudini de învăţare. Toate se întrepătrund în
viaţa copilului şi se dezvoltă simultan. Progresul într-o zonă afectează progresul în altele
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şi de asemenea când o zonă se dezvoltă mai puţin, influenţează toate celelalte arii. De
exemplu, dacă un copil are o sănătate şubredă, sau beneficiază de îngrijire mai puţină are
o motivaţie redusă de a explora mediul, ceea ce îi inhibă dorinţa de învăţare, îi afectează
stima de sine şi va avea un impact negativ asupra dezvoltării ulterioare.
Premisa educaţiei timpurii constă în ideea că orice copil are nevoie şi merită un
început bun în viaţă. Dezvoltarea fizică, afectivă şi intelectuală în mica copilărie
constituie aspecte decisive pentru viitorul adult. Fiecare copil este o persoană unică, cu
un temperament individual, un stil de învăţare propriu, un mediu familial propriu şi un
ritm personal de creştere, De aceea, pe măsură ce se dezvoltă copiii au nevoie de tipuri
diferite de stimulare şi interacţiune pentru a-şi exersa abilităţile de evoluţie şi a-şi
dezvolta unele noi.
La vârsta educației timpurii, jocul este activitatea fundamentală a copilului, dar şi
o modalitate de socializare prin care se afirmă eul copilului, personalitatea sa.
Astfel oferind copiilor ocazii de joc şi dându-le posibilitatea de a alege liber
jocurile şi jucăriile, se deschide motivaţia intrinsecă pentru activitate şi asumarea deciziilor şi responsabilităţilor.
Activităţile de învăţare (atât cele de la nivel antepreșcolar, cât și cele de la nivel
preșcolar) reprezintă un ansamblu de acţiuni sau secvențe de învățare cu caracter
planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic și care
conduc la formarea competențelor generale și a competențelor specifice prevăzute în
Curriculumul pentru educație timpurie. Învăţarea implică construirea cunoştinţelor şi
abilităţilor copilului, nu însuşirea mecanică a informaţiilor. Abilităţile care sunt bază
pentru construirea cunoştinţelor se îmbunătăţesc dacă copii au şansa de a explora, de a
interacţiona cu obiectele materiale, de a imita modele pozitive de comportament.
Accentul trebuie să fie pe cum să înveţe copiii (adică atitudinea pozitivă pentru învătare)
şi nu pe ce să înveţe. În desfăşurarea activităţilor este important să se insiste pe
încurajarea iniţiativei copilului, pe învăţarea prin experimente şi exersări individuale.
Educaţia timpurie are menirea să ofere copiilor o sumă de experienţe de învăţare
care să uşureze integrarea copiilor în învăţământul primar, dar asigurarea bazelor
învăţării, comunicare eficientă, motivaţia şi încrederea în forţele proprii sunt mai
importante decât învăţarea scrisului, cititului şi socotitului. Consider că progresele
copiilor nu se pot număra în numărul poeziilor învăţate sau în desenele perfecte, ci mai
repede în dorinţa şi capacitatea de a explora, în comunicarea expresivă şi în colaborarea
cu ceilalţi copii.
Activităţile desfăşurate în grădiniţă trebuie să capete acea notă de firesc şi
naturaleţe, care să nu streseze şi să nu dea emoţii negative copiilor, să aibă o formă
frumoasă, coerentă, logică, asemeni unei poveşti, gândită şi spusă bine, dar de fiecare
dată altfel. Copilul trebuie să găsească în grădiniţă o prelungire a mediului de acasă,
siguranţă, confort, afecţiune, plăcere şi stimulare.
Dascălul este acela care sădeşte la copil încrederea, stima şi respectul faţă de
propria persoană, calităţi evidente încă de la această vârstă. Dascălul trebuie să fie
empatic, să-l trateze pe copil cum ar vrea să fie tratat la rându-i. Constrângerea, disciplina
bazată pe interdicţii impuse fără explicaţie, sau învăţarea mecanică sunt elemente la care
copiii de azi nu mai răspund, dimpotrivă se manifestă prin crize şi probleme de adaptare,

fac cum vor ei, refuză grădinţa sau se tem de ea. De aceea, astăzi se încearcă o schimbare
printr-o disciplină pozitivă, bazată pe argumentarea normelor şi pe înţelegerea lor, pe
participarea activă a copilului şi nu pe impunere necondiţionată.
În întreaga mea activitate didactică am avut în vedere permanent să le sădesc
copiilor dragostea şi încrederea în forţele proprii, să le dau libertate în tot ceea ce
întreprind pozitiv. Prin întreg procesul instructiv-educativ din grădiniţă, am urmărit
formarea unor copii autonomi, independenţi şi responsabili, empatici, dorinici de
cunoştere şi de experienţe noi, capabili să se adapteze cu uşurinţă la regimul şcolar din
învăţământul primar.
Pentru Piaget, „educatorul este elementul facilitator care asigură copiilor mediul
corect şi materialele pentru a-şi descoperi propria aptitudine de a învăţa.”2 Pentru
Vîgotski, „educatorul trebuie să fie mereu disponibil pentru ajutor şi încurajare,” 3 dar
când un copil poate reuşi singur într-o activitate, intervenţia educatorului trebuie să se
reducă, pentru a permite copilului să înveţe să acţioneze independent.
Într-o învățare centrată pe copil, rolul profesorului este de ghid, mentor,
transmiţător de cunoştinţe, formator, supraveghetor, model, colaborator, o persoană care
facilitează procesul învăţării pentru copii, care stimulează iniţiativa copilului, alegerile lui
şi autodeterminarea.
În promovarea învăţării centrate pe copil, trebuie să recunoaştem experienţa anterioară
individuală a copilului, şi să o folosim ca pe o bază pentru a furniza noi experienţe care
să-l ajute să-şi dezvolte ideile şi abilităţile.
Curriculum pentru învăţământul preşcolar introduce cerinţa proiectării şi
desfăşurării activităţii didactice centrate pe o temă, în spiritul metodei proiectelor.
Abordarea educaţională propusă se orientează asupra folosirii metodei proiectelor
tematice, selectate, proiectate şi elaborate cu ajutorul copilului şi în care brainstormingul,
lucru în echipă şi acţiunea directă a copilului cu mediul sunt mijloacele de bază ale
procesului de predare-învăţare-evaluare.
Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare care presupune
investigaţie, proiectul urmează structura unei cercetări, desigur adaptată particularităţilor
vârstei preşcolare. Alegerea temelor se face pornind de la interesul pe care majoritatea
copiilor îl manifestă faţă de un anumit subiect şi de la cunoştinţele pe care ei le au deja
despre acesta. Prin această metodă, activităţile din grădiniţă sunt abordate într-un mod
integrat, pentru atingerea unui obiectiv comun, specific unei teme alese.
Consider că este necesară extinderea utilizării metodelor activ-participative de
învăţământ, metode care dezvoltă gândirea, capacitatea de investigare a copiilor, care
presupun participarea lor la dobândirea cunoştinţelor, munca lor independentă,
deprinderea de a învăţa sistematic şi de a aplica în practică cele însuşite. Copilul trebuie
să aibă statutul de subiect activ, care realizează actul învăţării prin efort propriu şi care,
odată cu însuşirea noţiunilor respective învaţă şi anumite tehnici de investigare şi
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rezolvare cu caracter general. Dacă copilul este abordat de mic prin metode adecvate, el
va învăţa mai repede şi mai bine şi se vor pune mai adecvat bazele învăţării organizate
din şcoală. Un copil care este stimulat să fie curios, devine tot mai apt să înveţe eficient şi
eficace la şcoală.
Acum când schimările din viaţa socială sunt atât de rapide, educaţia preşcolarilor
trebuie să devină prioritară nu prin cât ştiu copiii, ci prin ce ştiu să facă, cum pot să
aplice ceea ce au aflat.
Respectând nivelul dezvoltării psihice şi al capacităţii motrice specifice vârstei,
educatoarea trebuie să asigure o formă plăcută, antrenantă, stimulantă în organizarea
conţinuturilor de învăţat. Prin activităţile desfăşurate, prin amenajarea mediului
educaţional pe centre de interes, educatoarea trezeşte interesul copiilor pentru
activităţi, le oferă ocazii de experimentare astfel încât aceştia îşi satisfac curiozitatea,
acumulează informaţii, găsesc singuri explicaţii, formulează concluzii, exersând arta de
a învăţa.
În acest sens, dacă vrem ca toţi copiii noştri să se dezvolte armonios, să înveţe
eficient, trebuie să acceptăm provocare de a ne adapta şi noi cadrele didactice la cerinţele
actuale ale reformei privind curriculumul naţional pentru educaţie timpurie.
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