PROBLEMATICA EDUCAŢIEI TIMPURII – O PROVOCARE
PENTRU CURRICULUM UNIVERSITAR ACTUAL

LILIANA STAN 1
Rezumat:
În întreaga lume, educaţia timpurie este acceptată în ultimele decenii drept intervenţie
formativă strategică. Derularea complexului acţional multidimensional pe care îl presupune,
se întemeiază pe un cadru determinativ centrat cel mai frecvent pe satisfacerea nevoilor
umane (evidenţiate nuanţat de ştiinţele socio-umane) şi pe respectarea drepturilor oricărei
persoane (etalate mai cu seamă în cadru juridic internaţional). Educaţia timpurie presupune
o paletă de interogaţii şi soluţii corespunzătoare ce se cer aprofundate cognitiv de către
numeroase categorii profesionale. Studiul prezent explicitează accepţiile sintagmei educaţie
timpurie şi sintetizează argumentele care - pentru aria tematică ce o generează susţin
alocarea unui spaţiu de studiu substanţial în curriculumul universitar (la nivel de licenţă,
master, doctorat sau formare continuă) în cadrul facultăţilor de ştiinţe ale educaţiei (cu
specializările aferente) din România. Argumentele care sprijină imperativul îmbogăţirii
curriculare pe care o invocăm includ două aspecte ideatice relevante: reconsiderarea valorii
educaţiei timpurii de către unele organisme internaţionale şi state ale lumii şi aplicarea
măsurilor de afirmare/ dezvoltare pregnantă calitativă a educaţiei timpurii în România
ultimului deceniu.
Cuvinte cheie: educaţie timpurie, educaţie elementară, educaţie pentru toţi, curriculum
universitar.
Abstract:
Early education has been world widely accepted as a strategic formative intervention for the
last decades. Development of the required multidimensional action complex is founded on
a determinative framework which is most frequently centred on people needs (subtlety
emphasised by humanities) and observation of the rights of each and every person
(displayed mostly within international legal framework). Early education requires a whole
range of interrogations and corresponding solutions which need a cognitive thorough study
by several professional categories. This study explains acceptations of the syntagm early
education and synthesises arguments – which for the generated themes in connection to it,
would claim assignment of a substantial study area within the university curriculum
(Bachelor’s degrees, Master’s degree, PhD Programmes and lifelong learning) of the
faculties of educational sciences (and their concerned specialisations) in Romania.
Arguments pro curricular enrichment that we keep on evoking comprises two relevant
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aspects: reconsideration of the early education by some international bodies and world
states and application of some measures for significantly qualitative assertion and
development of early education in Romania of the last decades.
Keywords: early education, elementary education, education for all, university curriculum.

Dinamica ofertei curriculare în învăţământul superior
Spre deosebire de alte niveluri ale sistemului de învăţământ, universitatea deţine
pârghii proprii de aducere la zi a ofertei curriculare, concordant/ corelat, desigur,
cu cadrul naţional acceptat şi aplicabil structurat de diferite instanţe la un moment
dat. Înnoirea curriculară constituie o necesitate emergentă evoluţiilor vieţii pe
multiple planuri reflectate, în egală măsură, în direcţia cunoaşterii şi în cea a
aplicării celei dintâi. Altfel exprimat, programele academice de studiu trebuie să
asigure beneficiarilor lor în manieră nemijlocită relevanţă cognitivă şi,
concomitent, pregătire profesională calitativă, ambele determinate de ritmul
dezvoltării cunoaşterii din domenii diverse, pe de o parte, şi de cerinţele pieţei
muncii, pe de altă parte. În cazul domeniului Ştiinţe ale Educaţiei, specializările
Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, cel puţin, actualizarea
ofertei curriculare presupune necesar urmărirea atentă a schimbărilor de la nivelul
procesului educaţional în orizont naţional şi internaţional, precum şi iniţierea/
susţinerea unui atent proces de reflecţie şi, finalmente, de decizie managerială. În
studiul prezent evidenţiem câteva dimensiuni ale problematicii educaţiei timpurii
pentru a argumenta posibilitatea considerării ei drept una dintre sursele cele mai
consistente şi presante de structurare a conţinutului formării viitorilor specialişti în
domeniul menţionat. Mai precis, apreciem că este necesar ca actuala disciplină
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, parcursă de către studenţii
specializărilor arătate anterior, să se restructureze în mai multe componente:
Educaţia timpurie, Pedagogia învăţămâtului primar, Pedagogia jocului, ca
discipline obligatorii, dar şi Activităţi de dezvoltare cognitivă, senzorio-motrică,
socio-afectivă şi de dezvoltare a capacităţii de învăţare a copilului de la 0 la 3 ani,
Igienă, Puericultură, Drepturile copilului. Servicii de protecţie a copilului etc. ca
discipline opţionale sau facultative, cel puţin. De asemenea, avansăm ideea
necesităţii şi posibilităţii înfiinţării unei noi specializări legate direct de educaţia
timpurie.
Educaţia timpurie/ ET – un concept în actualitate
Peste tot în lume, din ce în ce mai mulţi analişti manifestă un interes semnificativ
pentru formarea copilului în primii ani de viaţă (anii antepreşcolarităţii şi
preşcolarităţii), etapă premergătoare intrării copilului în învăţământul primar. Deşi

intervalul arătat generează o multitudine de interogaţii (caracteristicile psihice ale
copiilor, trăsăturile curriculumului formal, nonformal şi informal pentru cei mici,
notele identitare ale contextelor existenţiale optime pentru realizarea influenţelor
fomative, ale conţinuturilor maxim productive prin care se pot exercita efecte
benefice pe termen scurt şi lung, categoriile de situaţii disfuncţionale cu care se
confruntă copilul mic şi familia acestuia în epoca postmodernă etc.), una dintre cele
mai pregnante probleme invocate recurent de către persoanele implicate în
dezbatere vizează formarea agenţilor angajaţi în modelarea personalităţii copiilor –
părinţi şi personal profesionalizat explicit (din instituţii de profil) pentru a relaţiona
cu copiii de vârstă mică. Pe fondul afirmării noii filosofii şi practici ale educaţiei
timpurii, după anii 2000 (mai ales), antepreşcolaritatea alături de preşcolaritate au
atras eforturi investigative consistente din partea pedagogilor, psihologilor,
pediatrilor, asistenţilor sociali etc.
Conceptul de educaţie timpurie – ET (early education – EE). În ultimele decenii,
prin sintagma educaţie timpurie se vizează acţiunea multidimensională şi
multifactorială a modelării persoanei în intervalul de la naştere până la momentul
intrării în şcoală, aspect ultim însemnând, în funcţie de ţară, vârsta de 6, 7 sau 8
ani. Conceptul s-a impus pe scară largă abia după 1990, când a avut loc Conferinţa
Mondială de la Jomtien (Thailanda), eveniment care a consacrat ideea şi formula
educaţie pentru toţi – EPT (education for all – EFA), ca şi mesajul educaţiei pe
parcursul întregii vieţi – EPIV (lifelong learning – LL). Dacă ideea educaţiei
timpurii era asociată tradiţional cu educaţia preşcolarilor (respectiv cu formarea
copiilor în/ prin grădiniţă), după momentul Jomtien, aceasta a vizat şi pe copiii mai
mici de 3 ani aflaţi în familie, creşe, centre de zi sau în alte forme/ modalităţi de
supraveghere, de susţinere, de asistenţă. Interval al învăţării cu efecte esenţiale
pentru întreaga viaţă ulterioară a individului, educaţia timpurie trebuie receptată
drept context existenţial cuprinzător instituit la nivel familial şi în context extrafamilial (ce integrează instituţii specializate de tipul creşelor, grădiniţelor cu
program normal sau prelungit, grădiniţelor cu creşe, centrelor de zi, centrelor
rezidenţiale ş.a. de stat sau particulare), implicit, comunităţi, dar şi persoane,
acţiunile acestora, atitudinile şi valorile pe care le practică agenţii umani, resursele
materiale, organizatorice, manageriale etc. activate în sprijinul formării
personalităţii copiilor [Stan, 2014, p. 31]. Filosofia educaţiei timpurii transmite
ideea de bază că primii ani de viaţă ai persoanei trebuie să fie puşi în relaţie cu
activitatea de învăţare într-o măsură mult mai mare şi mai insistent decât se realiza
acest fapt până la jumătatea secolului al XX-lea. Doar prin învăţare timpurie (ceea
ce înseamnă formare, educaţie) alăturată păstrării sănătăţii, asigurării nutriţiei,
îngrijirii, supravegherii, stimulării variate etc. se favorizează dezvoltarea

multidimensională autentică, respectiv dezvoltarea fizică, psihică, socială/ sociomorală/ civică, ca şi dezvoltarea emoţională. Atunci când creşterea şi dezvoltarea
se produc la anumiţi parametri sau standarde, prin însuşi conţinutul lor acestea
devin educative/ conţinuturi educative; programele Îngrijire şi educaţie în
copilăria timpurie – ÎECT (Early Chaldhood Education and Care – ECEC)
surprind în mod explicit interdependenţa acestor categorii de intervenţii. Efectele
educaţiei timpurii se preiau şi se continuă prin educaţia elementară, respectiv prin
învăţământul elementar.
Educaţia timpurie – o problemă internaţională
Pentru topica educaţiei timpurii, în cadrul acţiunilor unor organizaţii internaţionale
s-au configurat luări de poziţie, dezbateri deosebit de consistente; UNESCO,
UNICEF, OMS, OECD ş.a. au lansat ideea educaţiei timpurii, dar au şi promovat,
au favorizat preocupările şi măsurile pentru aplicarea ei.
 Ideea respectului copilului şi a drepturilor copilului. Convenţia cu privire la
drepturile copilului (New York, SUA, 1989). Documentul menţionat a fost
anunţat în fondul său de Declarația privind Drepturile Copilului (din 1924 de
la Geneva, Elveţia). În timp, s-au configurat o multitudine de iniţiative, de
acţiuni de anvergură internaţională pentru diseminarea conţinutului ideatic pe
care îl vizăm. De exemplu, în 2002 (între 8 şi 10 mai) a avut loc Sesiunea
Specială pentru Copii a Adunării Generale a Naţiunilor Unite la care au
participat peste 7000 de persoane, inclusiv copii, şi care este apreciată drept
cea mai importantă reuniune internaţională privind copiii din ultimii ani.
Documentul adoptat - O lume demnă pentru copii [2003] - constituie un
angajament al comunităţii internaţionale în ideea acţiunii concertate pentru
rezolvarea problemelor globale importante şi pentru construirea unei lumi
demne în folosul copiilor. Menţionăm în acelaşi cadru şi Mişcarea Globală
pentru Copii/ Global Movement for Children, context generos în care sunt
puse/ repuse în atenţia guvernelor, opiniei publice, organizaţiilor
guvernamentale sau neguvernamentale zece imperative prioritare: eliminarea
excluziunii sociale şi a discriminării de orice formă a copiilor, respectarea
drepturilor copiilor, asigurarea pentru toţi copiii a unui start în viaţă cât mai
bun, stoparea exploatării copiilor, accesul la educaţie al tuturor copiilor (băieţi
şi fete), lupta împotriva HIV/ SIDA, dreptul copiilor şi al tinerilor la
exprimare şi la participare pentru luarea deciziilor care îi privesc, protejarea
copiilor de războaie, protejarea pământului şi lupta împotriva sărăciei prin
investirea în copii [Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta
cuprinsă între naştere şi 6/ 7 ani, 2008, p. 3].

 Ideea educaţiei pentru toţi - EPT/ Education for All – EFA. Declaraţia
Conferinţei Mondiale despre Educaţia pentru toţi (Jomtien, Thailanda, 1990).
 Ideea educaţiei incluzive. Declaraţia de la Salamanca (Spania, 1994).
 Ideea studiului multidimensional, a cercetării practicilor educaţiei timpurii,
implicit exprimarea necesităţii de extindere a experienţelor valoroase.
Începând cu anul 1996 şi până în 2004 în această direcţie OECD (Organizaţia
de Cooperare Economică şi Dezvoltare) a iniţiat în 20 de ţări un program de
dezvoltare a unor strategii adresate copiilor de la naştere până la momentul
şcolarizării obligatorii. Rapoartele de monitorizare Starting Strong I din 2001
şi Starting Strong II din 2006 au fost larg difuzate şi dezbătute în numeroase
ţări ale lumii.
 Ideea dezvoltării timpurii sau a dezvoltării totale a oricărui copil (reflectată
în conceptul corespunzător). În lume are loc susţinerea de programe vizând
Dezvoltarea timpurie a copilului – DTC centrate pe obiectivul sprijinirii
dezvoltării psihice, emoţionale, sociale a copiilor şi, în plan îndepărtat, pe
supravieţuirea copilului [Strategie privind educaţia timpurie, p. 1]. Se remarcă
şi derularea acţiunilor pentru Îngrijirea copilăriei timpurii pentru dezvoltare/
Early Childhood Care for Developement - ECCD, respectiv structurarea
acţiunilor pentru Îngrijire şi educaţie în copilăria timpurie/ Early childhood
education and care – ECEC [Vrăsmaş, 2014].
 Configurarea complexului finalist cunoscut drept Obiectivele de Dezvoltare
ale Mileniului – ODM/ The Millennium Development Goals - MDG, repere de
atins până în 2015. Summitul de la New York din 2005.
Educaţia timpurie în România; de la idee la practică
La nivelul României, preocupările legate de educaţia timpurie s-au manifestat
pregnant după 1990 pe multiple planuri: juridic, social, asistenţial, pedagogic.
Câteva aspecte relevante pentru interesul arătat problematicii în care ne
circumscriem sunt reflectate prin inventarierea următoare.
 Structurarea cadrului juridic naţional privitor la copii, la respectul acordat
acestora şi la respectarea drepturilor copiilor.
-

S-a produs ratificarea de către România a Convenţiei drepturilor copilului
(Legea nr. 18/ 1990), precum şi adoptarea Legii unice a copilului privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului/ Legea Copilului (Legea nr. 272/

2004). În cele două documente se stipulează ideea că drepturile copilului fac
parte din categoria drepturilor omului şi dispoziţiile în cauză se extind pentru
toţi copiii, nu doar pentru cei aflaţi în situaţii speciale, dificile sau de risc.
-

Prin Ordonanță de urgență a Guvernului României în 2001 era înfiinţată
instituţia Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție –
ANPCA în scopul de a asigura un cadru administrativ unitar pentru
promovarea, respectarea şi garantarea tuturor drepturilor copilului. Redenumită
(de la 1 ianuarie 2005) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului – ANPDC, atribuțiile în domeniul adopției au fost preluate
de Oficiul Român pentru Adopții - ORA. Începând cu 26 noiembrie 2009,
ANPDC a fost desființată. Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a
Drepturilor Copilului – ANPFDC a preluat fondul sarcinilor instituţiei
precedente.

-

În 1997 a fost adoptată Legea privind concediul maternal/ paternal pentru
îngrijirea copilului.
S-a realizat structurarea cadrului legislativ legat de funcţionarea creşelor printro succesiune de acte normative: Legea nr. 263/ 2007, HG Nr. 1252/ 2012,
Legea nr. 90/ 2014.

-

 Iniţierea unui complex acţional vizând explicit copilul, respectiv sprijinirea,
asistenţa, protecţia acestuia şi promovarea drepturilor copilului.
-

A fost elaborată prima Strategie guvernamentală în domeniul drepturilor
copilului (pentru perioada 1997-2000), ceea ce a marcat începutul reformei
sistemului de protecţie a copilului în România.

 Structurarea unui ansamblu de iniţiative pentru afirmarea educaţiei timpurii.
-

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului cu sprijinul UNICEF din
România a elaborat în 2005 Strategia privind educaţia timpurie, intervenţie de
anvergură proiectată până în anul 2015. Parte a Strategiei convergente privind
dezvoltarea timpurie a copilului, documentul evidenţiază cu claritate ideea
necesităţii de a forma specialişti pentru educaţia timpurie. Sistemul creşelor din
România, se subliniază în material, oferă anumite forme de îngrijire medicală
„fără nici un fel de componentă de educaţie timpurie” [Strategie privind
educaţia timpurie, 2005, p. 5]. Pregătirea cadrelor competente să gestioneze
profesionist sprijinul educativ, asistenţa psihopedagogică necesară copiilor
până la intrarea în grădiniţă nu se realizează în prezent prin nici o componentă

-

a sistemului de profesionalizare din România: “nu există nici un fel de formare
a cadrelor didactice (formare iniţială sau continuă) în domeniul educaţiei
timpurii, respectiv pentru cei care lucrează cu copii cu vârste între 0 şi 3 ani”
[Strategie privind educaţia timpurie, 2005, p. 10].
În intervalul 2007 - 2011 strategia menţionată mai sus a generat două proiecte
reprezentative: Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii (PRET) şi
Proiectul de educaţie timpurie incluzivă (PETI).

-

Pe componenta învăţământului preşcolar s-au derulat numeroase
programe în sprijinul afirmării educaţiei timpurii. Scrisoarea metodică a MECT
din 2004 Anul şcolar 2004-2005, anul comunicării în învăţământul preşcolar
românesc (adresată cadrelor didactice din grădiniţe) menţiona câteva dintre
iniţiativele momentului respectiv: • Programul „Fundamentarea ofertei
educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din
perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale” •
Programul „Asigurarea echităţii în educaţie” • Programul „Asigurarea calităţii
proceselor de predare şi învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale”
(Educăm aşa, Centrele de resurse pentru părinţi – potenţial, nevoi şi
perspective); • Programul „Educaţie prin activităţi extraşcolare şi
extracurriculare” (Ecogrădiniţa). De asemenea, în 2001 România a adoptat
Programul Naţional de Educaţie Parentală în Învăţământul Preşcolar
(http://www.unicef.org/romania/ro/media_10530.html).

-

Pe acelaşi segment al învăţământului preşcolar, după 1990 s-a desfăşurat
un amplu efort pentru revizuirea curriculumului/ programei pentru
învăţământul preşcolar [Stan, 2014, pp. 38-42]. După variantele din 1991,
1993, 1998, 2000, 2003, 2005, în 2008 apărea Curriculumul pentru
învăţământul preşcolar (3-6/7 ani - cf. O.M. 5233 din 1 septembrie 2008) şi
concomitent Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta
cuprinsă între naştere şi 6/ 7 ani.
După 1990 a avut loc în România organizarea învăţământului preşcolar
alternativ. Au fost înfiinţate grupe de grădiniţă Waldorf începând din 1990, o
grupă de preşcolari Montessori (în Bucureşti) din 1991, grupe Step by Step şi
ale alternativei educaţionale Planul Jena din 1994.
Ulterior anului 1990 s-au făcut eforturi de organizare a învăţământului
preşcolar particular.
A avut loc iniţierea de manifestări ştiinţifice sau de alte tipuri pentru
promovarea ideii educaţiei timpurii. De exemplu, la Bucureşti a avut loc în

-

-

-

2009 (14-17 octombrie) Conferinţa anuală a Asociaţiei Internaţionale Step by
Step cu tema Educaţia timpurie.
Un fapt remarcabil configurat începând cu anul 2011 îl reprezintă introducerea
unui ansamblu de măsuri pentru pregătirea specialistului educator-puericultor –
la nivel liceal. În cadrul liceelor pedagogice, disciplinele psiho-pedagogice de
învăţământ parcurse de elevii ce frecventează cursurile specializării educatorpuericultor sunt: la clasa a IX-a – Introducere în pedagogie. Educaţie timpurie
- 2 ore, Psihologie generală – 1 oră şi Pregătire practică de specialitate – 3 ore;
la clasa a X-a – Curriculum pentru educaţie timpurie – 2 ore, Pregătire practică
de specialitate – 3 ore şi Psihologia copilului şi a relaţiei mamă-copil – 1 oră;
la clasa a XI-a – Educaţia copiilor cu nevoi speciale – 1 oră, Psihologia
educaţiei. Activităţi de dezvoltare cognitivă, senzorio-motrică, socio-afectivă şi
de dezvoltare a capacităţii de învăţare a copilului de la 0 la 3 ani – 2 ore,
Pregătire practică de specialitate - 4 ore; la clasa a XII-a – Educaţie
diferenţiată – 1 oră, Joc şi învăţare – 2 ore, Managementul grupului de copii şi
al relaţiilor cu familia – 1 oră, Drepturile copilului. Servicii de protecţie a
copilului – 1 oră, Pregătire practică de specialitate - 4 ore.
Concluzii
Recunoscută în plan internaţional şi naţional, atât în abordări teoretice, cât şi
practice, problematica educaţiei timpurii se cere reflectată şi în oferta
curriculară a instituţiilor ce profesionalizează viitori profesori. Absolventul
învăţământului superior din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei va avea şanse
suplimentare de angajare dacă va face dovada asimilării ariei tematice pe care
o vizăm referenţial.
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