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Nevoia de a pătrunde ştiinţific şi didactico – metodologic în noua
paradigmă a managementului calităţii totale (TQM), a aplicaţiilor la nivel
preşcolar – baza devenirii omului ca personalitate este una de actualitate. Se
remarcă faptul că eforturile investite şi realizările de faţă vin în întâmpinarea
unor imperative stringente pe atât de utile unei lucrări de autor cu valori
adăugate certe.
Abordând o temă nouă, am putea spune „pentru mâine” în spaţiul
educaţiei formale din învăţământul românesc, un subiect de mare interes în
contextul psiho - socio – educaţional actual, anume cel destinat îmbunătăţirii
managementul în învăţământul preşcolar, ne situăm în logica eforturilor
esenţiale circumscrise tentativelor de a identifica ariile de valorificare a
activităţii actorilor participanţi la educaţie în domeniul preşcolar, uneori mai
puţin motivaţi în a se implica şi performa în vederea promovării unui
management de calitate.
Cercetarea autoarei se focalizează prioritar pe practicile de
management din grădiniţe, iar includerea în eşantionul investigat a trei
categorii de actori: educatoare, directori, decidenţi şi părinţi – este de natură
a oferi complementarităţi ideatice fecunde pentru evaluatori şi beneficiari.
Revenind la indicatorii economiei lucrării, evidenţiem câteva repere
ce pot defini atât contribuţiile autoarei, cât şi valorile adăugate de aceasta în
împlinirea calităţii cercetării, pe de o parte, satisfacţia şi interesul lectorului
avizat al acesteia, pe de alta.
Mai întâi, este de remarcat structura cadru a lucrării, fiind relevante
toate cele cinci capitole principale. Acestea acoperă într-o manieră
corespunzătoare, atât partea de analiză şi sinteză a literaturii în domeniu, cât
şi metodologia şi rezultatele cercetării. Titlurile sunt prin ele însele clare şi
provocatoare: Fundamente teoretice; Valorizări metodologic – aplicative în
TQM şi în evaluarea performanţelor instituţiilor preşcolare; Metodologia
cercetării aplicative; Rezultate, interpretări, comentarii; Pentru un proiect
ameliorat de management performant în grădiniţă.
În specificitatea succesiunii fireşti a abordărilor, prima sinteză
prezintă într-o viziune modernă contextul socio – educaţional actual specific
învăţământului preşcolar, caracteristicile managementului calităţii în
domeniul educaţional, noile deschideri ale educaţiei timpurii focalizate pe
principii, valori, filosofie, viziune, atitudini şi practici educaţionale eficiente
şi eficace. Producerea, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii managementului
9
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în instituţia preşcolară este una necesară şi utilă cititorului de orice nivel, dar
mai ales actorilor angajaţi în acest domeniu.
Textele destinate fundamentelor pedagogice ale filosofiei calităţii,
caracteristicilor managementului modern aplicate în grădiniţe, cât şi analizei
rafinate şi originale a valorizării metodologic – aplicative în TQM precum şi
strategiilor de evaluare a performanţelor instituţiilor preşcolare, conduc la o
idee cadru demnă de reţinut: pentru domeniul pragmaticii ştiinţelor
educaţiei conduita de identificare a zonelor optime şi a celor critice de
aplicaţie în educaţia timpurie, în analiza implicaţiilor acestora în organizaţia
care învaţă devin uneori obstacole, alteori pot fi stimulative pentru
implementarea cu succes.
Complexitatea, relevanţa şi consistenţa metodologiei cercetării sunt
rezultate din puterea de persuasiune a viziunii autoarei ataşate analizei de
context, calităţii intervenţiilor şi catalizatorului demers investigativ, de tip
cercetare - acţiune. Acestora li se adaugă maniera clară a prezentării
obiectivelor, listingul bogat destinat inventarului variabilelor, substanţa
enunţurilor ipotetice, reprezentativitatea eşantionului, setul de instrumente,
în special chestionarele pentru educatoare, directori, părinţi, analiza
documentelor şcolare, integrate firesc în logica etapelor de derulare a
cercetării.
Cercetarea a inclus şi o componentă destinată colaborării directe cu
persoanele implicate în investigaţie, prin aplicarea unui focus – grup, având
o durată estimativă de trei ore şi examinat prin discuţii în jurul unor teme
semnificative. Sunt de reţinut: aprecierea nivelului şi calităţii activităţii
grădiniţelor în actuala lor structură şi funcţionalitate; aprecierea calităţii
profesorilor - educatoare din perspectiva pregătirii/formării lor în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior; aprecierea conduitei directorilor de
grădiniţă şi definirea calităţilor configurează profilul lor personologic;
măsura în care părinţii copiilor de grădiniţă sunt satisfăcuţi de prestaţiile
profesorilor - educatoare, directorilor, inspectorului şcolar, personalului din
servicii conexe, ale celui administrativ; formularea unor propuneri pentru
îmbunătăţirea, în viitor, a calităţii activităţilor şi serviciilor educaţionale
din grădiniţă – sănătate, consiliere psihopedagogică; formarea unei opinii cu
privire la modul în care sunt evaluate cadrele didactice educatoare prin
inspecţiile şcolare, de toate tipurile. O imagine edificatoare asupra cercetării
este oferită de tabloul metodologic sintetic şi puternic orientat corelativ, care
explicitează corespondenţa dintre obiective, variabile, ipoteze şi itemii
instrumentelor de cercetare.
Cu valoare operaţională crescută se dovedeşte a fi investigarea
practicilor manageriale ale directorilor de grădiniţă. Prioritară devine aici
identificarea factorilor care condiţionează implicarea reală a acestora în
10
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implementarea managementului calităţii în instituţiile preşcolare şi realizării
performanţelor în domeniul educaţiei timpurii. Sunt de reţinut în economia
investigaţiilor: percepţiile asupra calităţii instituţiei preşcolare; înţelegerea
necesităţii îmbunătăţirii deciziilor privind procesele care se desfăşoară în
grădiniţă; nivelul şi extensia colaborării actorilor implicaţi; manifestarea
motivaţiei în activităţile de formare; crearea contextului pozitiv necesar
îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor didactice prin eficientizarea evaluărilor
realizate de inspectorii de specialitate.
Semnificativă este maniera analitică a datelor obţinute în urma
aplicării chestionarelor, interpretarea fiecărei variabile a cercetării pentru
diferitele grupuri investigate. Devin repere de analiză şi interpretare modul
implementării managementului calităţii în scopul îmbunătăţirii procesului
educativ, determinaţiile calităţii profesionale, valorile culturii organizaţionale, convergenţa/divergenţa interesului actorilor implicaţi în educaţie;
nivelul de participare instituţională în cadrul organizaţiei şi al comunităţii;
tipurile de activităţi integrate în programe şi proiecte psihosocioeducaţionale; deschiderea pe care acestea o au în realizarea unui sistem al calităţii;
valorile experienţiale asociate practicilor manageriale; preferinţele beneficiarilor în materie de opţiuni curriculare; percepţia reuşitei eforturilor de
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale; repertoriul
modalităţilor de adaptare la schimbare pozitivă, feedbackul şi sugestiile de
intervenţie şi suport ameliorativ.
Concluziile cercetării evidenţiază valoare epistemologică şi metodologic - acţională a nevoii de creare a unei active reţele între instituţiile
preşcolare şi între componentele managementului calităţii în care sunt
implicaţi actorii. Datele obţinute indică o confirmare a ipotezelor cercetării
şi dintr-o perspectivă ecologică.
Reţinem aici doar câteva dintre cele mai provocatoare ipoteze de lucru ale
autoarei:
Dacă grădiniţa/şcoala prin actorii ei principali - educatoare,
manageri, inspectori – cunosc şi asigură calitatea în toate
compartimentele educaţiei preşcolare, atunci pregătirea copiilor –
calitatea, ritmurile, progresele, relativa autonomie şi atitudinile faţă
de educaţia din grădiniţă vor fi mai relevante;
Dacă în şcoală/grădiniţă există preocupări sistematice pentru
crearea unui climat propice asigurării şi dezvoltării copilului:
mental, intelectual, social, moral, emoţional, fizic,acţional, ludic;
Şi dacă familia şi comunitatea locală - actori, procese, relaţii ş.a. vor fi pregătite/formate să aprecieze, să influenţeze şi să evalueze
calitatea instituţiei de învăţământ preşcolar potrivit unor criterii
clare şi relevante pentru reţea şi subsistem,
11
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Atunci: a) va creşte conştiinţa educatoarelor la maturizarea socială a
copiilor faţă de integrarea lor primară şi secundară în familie şi grădiniţă; b)
se manifestă satisfacţia părinţilor, a comunităţii şi organismelor autorităţii
locale faţă de managementul grădiniţei sau reţelei de grădiniţe dintr-o zonă
determinată – sector, localitate; c) se vor constitui premise certe, favorabile
pentru:
- implementarea unui management al calităţii totale în instituţia
preşcolară;
- o dezvoltare adecvată şi armonioasă a copilului, bazată pe valori,
atitudini şi comportamente interactive prosociale mai mature;
- o pregătire relevantă pentru şcoală, pentru o dezvoltare ulterioară a
copilului în vederea integrării acestuia în grupul de apartenenţă, în clasa de
referinţă şcolară, precum şi în comunitate.
Accentele critice nu lipsesc şi sunt relevante: cadrele didactice
valorifică în relativă măsură cunoştinţele acumulate, directorii nu se implică
suficient în dezvoltarea unui management de calitate, evaluarea prezintă
unele disfuncţionalităţi, părinţii nu sunt suficient responsabilizaţi în procesul
de educaţie al propriilor copii acasă etc., etc..
Cercetarea empirică prezentă în lucrare a condus la validarea unui
model de proiect managerial destinat inspectorilor de specialitate din
învăţământul preşcolar şi un posibil program de formare a directorilor de
grădiniţă/pentru reţelele de grădiniţă. Se adaugă şi o diagnoză a situaţiei
actuale privind calitatea învăţământului preşcolar, oferta bogată de
instrumente utile actorilor implicaţi în educaţia timpurie a copiilor ş.a. În
acest fel, se anticipează efecte pozitive precum creşterea motivaţiei pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale, focalizarea atenţiei pe
sprijin acordat copiilor preşcolari, conjugarea eforturilor în vederea
creşterii performanţelor în instituţia grădiniţă.
Considerăm oportune şi pertinente recomandările făcute de autoare
diverşilor actori în domeniu - educatoare, directori, inspectori, părinţi - care
îşi propun să creeze un cadru optim necesar implementării unui management de calitate în instituţiile preşcolare.
Soliditatea lucrării rezultă şi din analiza spectrului bibliografiei de
referinţă, cuprinzând texte de actualitate în domeniu, selectate atât din
literatura străină, cât şi din cea românească, cu autori cunoscuţi şi cu
evidentă recunoaştere ştiinţifică în domeniu, în comunitate.
Modelul de proiect managerial destinat inspectorilor de specialitate
din învăţământul preşcolar, cât şi posibilul program de formare a directorilor
de grădiniţă/pentru reţelele de grădiniţă au o semnificativă valoare adăugată,
confirmând substanţa demersului investigativ, progresele în materie de
12
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competenţe manageriale - abilităţi, cunoştinţe, valori şi atitudini pozitive
faţă de domeniul ştiinţelor educaţiei.
Lectura acestui text – iniţial o teză de doctorat – al cărei coordonator
ştiinţific am fost – lasă în conştiinţa noastră imagini pozitive şi
semnificative de stil ales, plăcut, simplu, nu simplist. Analiza este profund
umană, este deopotrivă ştiinţifică, tehnică, didactică. Tentativele autoarei
sunt reuşite, au statut de performanţe, au viziune şi forţă de pătrundere în
zona publică, uneori tulburată a managementului calităţii. O profesie unde e
nevoie de transformări pozitive, de reflecţie, de răsfrângeri care luminează,
unde e nevoie de echilibru, de maturitate, de angajare şi implicare (şi nu de
tensiunea politicului), tensiune ce implică valori culturalizatoare, supunerea
la proba unui timp al dinamicii, al meditaţiei, al demnităţii şi etosului
profesional.
Dorim soartă bună prezentei apariţii şi împlinirea aşteptărilor
cititorilor, manageri sau aspiranţi la această dificilă funcţie şi, în curând
profesie.
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Condiţiile societăţii contemporane – dezvoltarea în ritm rapid a
ştiinţei şi tehnicii, amplificarea şi derularea tot mai accelerată a vieţii,
limitarea resurselor disponibile ş.a., impun ca exigenţele faţă de formarea/
pregătirea omului să sporească în mod considerabil.
Educaţia îşi extinde acţiunea la dimensiunile întregii societăţi. Prin
canalele mass-media şi sociale se propulsează o cantitate tot mai mare de
informaţie relevantă, toţi factorii sociali dobândind astfel şi capacităţi
educative semnificative. De asemenea, educaţia ca forme şi dimensiuni
temporale în extensie se diversifică de-a lungul întregii vieţi a omului,
devenind educaţie permanentă.
Complexitatea şi dinamica vieţii sociale globale impun o nouă
mentalitate educativă, fondată pe democratizarea reală a învăţământului, pe
egalizarea şanselor la instruire pentru toţi copiii şi pentru fiecare, pe crearea
condiţiilor optime pentru educarea tuturor cetăţenilor.
Educaţia contemporană capătă o dimensiune universală, caracterizată
prin complexitate şi globalitate, viziune holistă şi prospectivă, cu sublinierea
permanenţei şi eficacităţii ei, a calităţii tuturor componentelor.
Pentru a satisface cererea generală de educaţie şi pentru a-i da omului
o pregătire astfel încât să facă faţă noilor provocări şi noilor cerinţe ale
societăţii moderne, educaţia se dezvoltă şi se diversifică, îmbogăţindu-se cu
noi conţinuturi şi dobândind noi valenţe, noi orientări. Astfel, provocările
lumii contemporane au implicaţii evidente în toate domeniile educaţiei.
Fenomenul descentralizării, tulburările demografice, poluarea mediului,
schimbările în economie, explozia informaţională, evoluţia sistemului de
valori, accentuarea discrepanţei între ţările bogate şi ţările sărace,
subdezvoltarea, sărăcia ş.a. creează contradicţii şi disfuncţii majore, a căror
rezolvare necesită mari eforturi materiale şi de inteligenţă umană.
Condiţiile societăţii contemporane produc mutaţii frecvente în toate
sectoarele vieţii, obligând omul contemporan la o permanentă adaptare. De
aceea, menirea principală a educaţiei societăţii actuale şi de mâine este
aceea de a-i forma omului o bună capacitate de adaptare.
În condiţiile dezvoltării accelerate a ştiinţei şi tehnologiilor, a unor
frecvente mutaţii aspiraţionale, capacitatea de adaptare rapidă la noile
situaţii devine una dintre calităţile principale ale omului modern.
Educaţia, inclusiv cea din învăţământul preşcolar, trebuie să ţină
seama de tendinţele şi direcţiile de evoluţie ale societăţii contemporane, săşi racordeze politica educaţională la cerinţele social – economice prezente şi
14
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viitoare, restructurându-şi permanent obiectivele, conţinuturile şi metodologia. Ţinte majore devin astăzi:
- pregătirea copiilor şi a tineretului în vederea impactului cu
tehnologia modernă;
- centrarea educaţiei pe copil, impunând în învăţământul preşcolar
programe diversificate şi individualizate/personalizate;
- dominanta accentului pe rolul formativ al grădiniţei de copii;
- asigurarea continuităţii între grădiniţă şi şcoală prin permanentizarea grupei/clasei de pregătire pentru şcoală şi prin accentuarea
procesului de socializare a preşcolarilor;
- extinderea mobilităţii şi flexibilităţii învăţământului preşcolar prin
introducerea unor activităţi opţionale sau alternative;
- asigurarea şanselor de instruire pentru toţi copiii şi pentru fiecare,
fără nici un fel de discriminare – socială, religioasă, de gen, de
statut, rasă ş.a..
Educaţia copilului mic constituie „proba de foc” a oricărui sistem de
învăţământ. De felul cum se face educaţia la această vârstă depind
eficienţa, eficacitatea şi stabilitatea celei ce se va face în continuarea
şcolarităţii.
La nivel mondial, preocupările sistematice în domeniul educaţiei
timpurii au apărut la sfârşitul secolului XX. În decursul anilor, s-au
desfăşurat evenimente majore marcante la nivel internaţional în domeniul
educaţiei timpurii. Astfel, putem menţiona:
- publicarea raportului Starting Strong II, realizat de Organizaţia
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), în 2006;
- publicarea raportului Starting Strong I, realizat de OECD în 2001;
- organizarea summitului ONU, din 2000, în care au fost evidenţiate
beneficiile economice obţinute de statele care au investit în
educaţia timpurie;
- adoptarea, în 1994, a Declaraţiei de la Salamanca referitoare la
educaţia incluzivă;
- elaborarea Declaraţiei Conferinţei de la Jomtien, din 1990,
referitoare la educaţia pentru toţi; declaraţia subliniază faptul că
procesul de învăţare începe încă de la naştere, motiv pentru care se
impune necesitatea unor servicii care să integreze domeniile
sănătăţii, nutriţiei şi igienei cu dezvoltarea fizică, emoţională şi
cognitivă a copilului;
- semnarea acordului privind Convenţia cu privire la drepturile
copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite, la 20 noiembrie 1989, la New York.
15
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Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia
formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu
(în jurul vârstei de 6 ani). Esenţială devine aici formarea sensibilităţii şi
capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai
rentabilă investiţie în educaţie, după cum arată un studiu elaborat mai
recent de R.Cuhna (2005), unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru
economie.
Învăţarea timpurie favorizează în mod cert oportunităţile de învăţare
de mai târziu. Abilităţile şi cunoştinţele dobândite mai devreme favorizează
dezvoltarea altora ulterior, iar deficitele de cunoştinţe şi deprinderi, abilităţi,
produc, în timp, deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab
valorificate.
Ştim că “educaţia”/”formarea”/”pregătirea” copilului încep încă
înainte de naştere. Educaţia timpurie însă cuprinde educaţia copilului în
intervalul de vârstă de la naştere până la intrarea acestuia la şcoală.
Grădiniţa, ca serviciu public de educaţie relativ formală asigură mediul
care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de
caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia, cât
şi comunitatea în procesul de învăţare socială şi şcolară deopotrivă.
Dintre caracteristicile şi notele distinctive ale educaţiei timpurii am
putea aminti:
copilul este unic, abordarea lui trebuie să fie holistică şi
comprehensivă din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale;
la vârstele mici este fundamental să avem o abordare
pluridisciplinară - îngrijire, nutriţie, sănătate şi educativă în
acelaşi timp;
la nivelul relaţiei “didactice”, adultul/educatorul apare ca un
“partener” de joc, matur şi care cunoaşte toate nuanţele şi
detaliile jocului, regulile/normele care trebuie respectate;
activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional sunt
adevărate ocazii/oportunităţi de învăţare situaţională, uneori
problematizată;
părintele nu poate lipsi din acest “cerc formativ/educaţional”, el
fiind partenerul-cheie în şi pentru educaţia copilului, iar relaţia
familie – grădiniţă - comunitate este o triadă hotărâtoare cu efecte
pe o foarte lungă perioadă de timp în dezvoltarea copilului. (91,
pag.6)
Într-un asemenea context, Declaraţia adoptată de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite, la cea de a XXVI-a Sesiune Specială din data
de 10 mai 2002 este relevantă pentru că ea cuprinde principiile care
16

ww

w.
ed

itu

ra
un
iv

er

sit

ar
a

.ro

ghidează mişcarea globală de construcţie a unei lumi demne pentru copii,
definind şi principalele jaloane pentru construcţia unui sistem de educaţie
timpurie a copiilor . Dintre aceste principii, următoarele constituie cheia de
boltă pentru soliditatea şi viabilitatea acestui sistem, în oricare din ţările
considerate în analiză:
Interesele superioare ale copiilor trebuie să fie principalul
obiectiv pentru toate acţiunile legate de copii;
Investiţia în copii şi respectarea drepturilor lor este una dintre
modalităţile cele mai eficiente de eradicare a sărăciei;
Orice copil este născut liber şi egal în demnitate şi drepturi;
Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă;
Toţi copiii trebuie să aibă acces şi să absolve învăţământul
primar, gratuit, obligatoriu şi de bună calitate;
Copiii şi adolescenţii sunt cetăţeni care dispun de capacitatea de
a contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toţi;
Realizarea obiectivelor de dezvoltare a copilului în noul mileniu
necesită continua reînnoire a voinţei politice, mobilizarea şi
alocarea unor resurse suplimentare la nivel naţional şi
internaţional, avându-se în vedere urgenţa şi gravitatea nevoilor
speciale ale copiilor;
O lume mai bună pentru copii este o lume în care toţi copiii se vor
putea bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al învăţării,
când copiii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le
sunt promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când
siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi când
se pot dezvolta în sănătate, pace şi demnitate.
Planul de acţiune adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite evidenţiază accentul deosebit pus pe următoarele elemente - valori,
devenite structura de rezistenţă în construcţia unui sistem de educaţie
timpurie. Să reţinem câteva:
Dezvoltarea fizică, psihică, spirituală, socială, afectivă, cognitivă
şi culturală a copiilor constituie o prioritate naţionala şi globală.
Principala răspundere pentru protecţia creşterea şi dezvoltarea
copiilor îi revine familiei şi, ca atare, familia este îndreptăţită să
beneficieze de toată protecţia şi sprijinul de care are nevoie.
Accesul părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în
îngrijire copii şi al copiilor înşişi la o gamă completă de
informaţii şi servicii este o prioritate.
Punerea în practică a unei legislaţii naţionale, a unor politici şi
planuri de acţiune, alocarea resurselor pentru protecţia drepturilor copilului şi înfiinţarea sau consolidarea unor organisme
17
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naţionale sau a unor instituţii pentru asigurarea bunăstării
copiilor este o obligaţie a guvernelor care s-au angajat să
implementeze planul de acţiune adoptat la Sesiunea Specială a
Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
Dezvoltarea sistemelor naţionale de monitorizare şi evaluare a
impactului acţiunilor asupra copiilor este o măsură de primă
necesitate.
Consolidarea parteneriatelor cu factorii care pot contribui în mod
deosebit la promovarea şi protecţia drepturilor copiilor se
asociază cu implicarea directă a autorităţilor locale, a parlamentului, a organizaţiilor neguvernamentale, a sectorului privat
şi a agenţilor economici, a conducătorilor religioşi, spirituali,
culturali, a liderilor şi a membrilor comunităţilor în sensul cel
mai larg.
Este necesară îmbunătăţirea statutului, moralului şi profesionalismului persoanelor care lucrează direct cu copiii, al educatoarelor din creşe şi grădiniţe, asigurarea unei remunerări
adecvate a muncii acestora şi crearea de oportunităţi şi stimulente pentru evoluţia lor.
Dezvoltarea şi implementarea unor politici şi programe naţionale
privind frageda copilărie este o măsură de primă necesitate în
vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de şefii de stat şi de
guvern care au participat la Sesiunea Specială dedicată copiilor a
Adunării Generale ONU.
Educaţia este un drept al omului şi un element esenţial pentru
reducerea sărăciei şi muncii în rândul copiilor, dar şi pentru
promovarea democraţiei, păcii, toleranţei şi dezvoltării.
Extinderea şi îmbunătăţirea ocrotirii şi educaţiei în perioada
copilăriei mici, în mod egal pentru băieţi şi fete, şi mai ales
pentru copiii cei mai vulnerabili şi mai dezavantajaţi constituie un
obiectiv primordial al educaţiei
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, satisfacerea nevoilor de învăţare
ale tuturor copiilor, consolidarea ocrotirii şi educaţiei în perioada copilăriei mici prin asigurarea de servicii şi susţinerea de
programe orientate spre familii, tutori, personalul de ocrotire şi
educaţie şi comunitate sunt obiective şi acţiuni cuprinse în
strategia de formare a sistemului de educaţie timpurie.
Studiile ştiinţifice referitoare la efectele educaţiei timpurii preşcolare
(vezi, Pre-School Education in the European Union. Current Thinking and
provision, 1995) au scos în evidenţă o serie de elemente cu semnificaţie
majoră pentru decidenţii politicilor educaţionale. Astfel:
18
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- Educaţia timpurie (incluzând educaţia preşcolară) are un efect
pozitiv asupra abilităţilor copilului si asupra viitoarei sale cariere şcolare,
în special pentru copiii proveniţi din medii socio-economice foarte
defavorizate. Explicit se are în vedere faptul că aceştia progresează în plan
intelectual, dezvoltă atitudini pozitive faţă de învăţare precum şi motivaţia
orientată spre a depune în viitor un efort real în şcoală. Pe de altă parte, s-a
constatat că educaţia timpurie are un efect pozitiv asupra formării abilităţilor
intelectuale şi sociale ale copiilor, independent de mediul lor de
provenienţă, mai ales în condiţiile în care instituţiile preşcolare promovează
cu adevărat calitatea, atât în ceea ce priveşte mediul fizic, cât şi
interacţiunile adult/copil.
- Educaţia timpurie (incluzând educaţia preşcolară) are efecte pozitive
mai târziu asupra viitoarei integrări sociale a adolescentului şi adultului.
Studiile longitudinale au stabilit faptul că pentru copiii proveniţi din medii
socio-economice defavorizate s-a observat o reducere a comportamentului
delincvent, precum şi o rată mai mare a duratei de şcolarizare. Acest efect
asupra integrării sociale poate fi explicat, desigur, printr-o integrare
educaţională reuşită cu mai puţini ani de repetenţie, cu rate mai scăzute de
abandon şi cu o dorinţă mai mare a copilului de a se integra în societate.
- Mărimea grupei este, de asemenea, importantă. Unii autori, legea
însăşi, consideră că 25 de copii este maximum, iar în clasele cu peste 25 de
copii ar trebui să fie prezenţi doi adulţi. De aceea, ratele înalte de personal,
însoţite de cooperarea dintre adulţii responsabili cu educaţia copiilor şi o
acţiune educaţională de calitate au efect asupra dezvoltării viitoare a
copiilor.
- Influenţa formării şi supervizării personalului asupra dezvoltării
copiilor. Există trei domenii interdependente ale comportamentului adultului
care au un impact asupra dezvoltării copiilor:
(1) Organizarea clasei pe grupe în diferite arii, permiţând copiilor să
acţioneze individual sau în grupuri mici sau mai mari. Această formă de
organizare are efecte pozitive asupra dezvoltării sociale (independenţă,
cooperare, rezolvarea conflictelor sociale) şi a limbajului.
(2) Introducerea unor tipuri diferite de material didactic auxiliar
(suport), accesibil şi adecvat copiilor, cu sugestii pentru activităţi structurate
educaţional. Acest fapt dă posibilitate copiilor să devină implicaţi în jocul
elaborat şi, în acelaşi timp, să-şi dezvolte noi abilităţi sociale şi emoţionale.
(3) Calitatea interacţiunilor adult - copil, atât din perspectiva
managementului comportamentului social - stimularea discuţiei, a
exprimării de sine, încurajarea independenţei etc., cât şi din punctul de
vedere al dezvoltării limbajului – componentă în managementul timpului de
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vorbire/exprimare orală şi de încurajare a copiilor care dispun de
oportunităţi pentru a putea să se exprime mai mult.
Implicarea activă a familiilor în educaţie şi în promovarea
participării lor. Proiectele care vizează implicarea părinţilor din medii
defavorizate în educaţia propriilor copii sunt numeroase şi variate. În
cercetările de profil lipsesc uneori argumente solide vizând sprijinul
implicării parentale reale în şi pentru definirea şi aplicarea unor metode de
acţiune eficientă. Se evidenţiază doar prezenţa unui tip instrumental de
intervenţie vizând echiparea părinţilor cu un set de activităţi specifice care
să fie realizate acasă este mai relevant pentru copiii cu nevoi speciale decât
pentru copiii din medii defavorizate, în special atunci când aceştia din urmă
beneficiază de un învăţământ preşcolar bun. Alte forme de implicare
parentală par să fie benefice pentru copiii defavorizaţi, incluzând sprijin
emoţional, dezvoltarea unei relaţii tonice părinte – copil, satisfăcătoare,
multiplu ajutor în utilizarea serviciilor disponibile la nivel local (de
exemplu, serviciile sociale, cele de consiliere familială, cele vizând
elementele de nutriţie).
Într-o concluzie preliminară, menţionăm că efectele educaţiei timpurii
asupra educaţiei ulterioare a copilului sunt în relaţie cu influenţele
educaţionale „infuzate” pe parcurs. La o vârstă timpurie, (până la 3 ani),
tipurile de îngrijire oferite copiilor influenţează dezvoltarea lor. Mai târziu
(învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), rezultatele depind şi de
experienţele şi strategiile oferite în procesul de învăţare timpurie. De
aceea,este foarte important să se definească şi să se promoveze calitatea
educaţiei la aceste niveluri. Pe de altă parte, cercetările străine în domeniu,
John Dewey, Erik Erikson, Lev Vîgotsky, Howard Gardner, Jerom Bruner,
arată că cel mai mare beneficiu al educaţiei timpurii apare în planul
non-cognitiv. Au fost astfel identificate multe relaţii şi corelaţii pozitive şi
semnificative între frecventarea grădiniţei şi comportamentele centrate pe
sarcină, între dezvoltarea socio-emoţională, motivaţie şi atitudinile pozitive
faţă de învăţare.
În condiţiile unor importante deficienţe existente în sistemele
educaţionale, cele mai multe ţări industrializate oferă programe de
învăţământ pre-primar, ce au ca ţintă categoriile sociale cu venituri mici şi
grupurile etnice sau sociolingvistice minoritare (OECD, 2001). Programele
caută în general să dezvolte aptitudini cognitive, lingvistice, de citire, de
calcul de bază, în aşa fel încât să ofere şanse egale copiilor care se pregătesc
pentru învăţământul primar. De asemenea, aceste programe urmăresc
dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor. Modelele şi
sistemele de educaţie preprimară implementate în aceste ţări diferă uneori
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major din punct de vedere al intensităţii, relevanţei, echilibrului, acoperirii,
calităţii şi impactului faţă de cele din ţările sărace.
Economist şi laureat al premiului Nobel, Heckman (Heckman,
2006) a susţinut că, cel puţin în cazul Statelor Unite, educaţia de calitate şi
asistenţă acordată de timpuriu copiilor reprezintă una dintre puţinele politici
capabile să sporească oportunităţile sociale şi economice ale comunităţilor
şi, prin urmare, pentru societate. Bazându-se pe o analiză cost-beneficiu a
programelor şcolare şi a unor politici alternative , Heckman demonstrează o
descreştere a beneficiului economic pe măsură ce se întârzie punerea în
practică a acestor politici. Educaţia şi/sau asistenţa socială pre-primară de
calitate, oferită la scară largă şi într-o „doză” suficientă, încurajează
dezvoltarea competenţelor şcolare privind limbajul, literatura, matematica şi
ştiinţele şi sprijină evoluţia abilităţilor socio-emoţionale ce ţin de învăţare,
în special autocontrolul şi sociabilitatea (McClelland et al., 2006). În mod
ideal, educaţia pre-primară oferă copiilor o serie largă de aptitudini care îi
vor ajuta să profite de oportunităţile educaţionale care apar în şcoala primară
şi secundară. Cu cât sunt mai bine pregătiţi la început, cu atât mai eficientă
va fi educaţia în şcoală. Investiţiile în programe de educaţie preşcolară de
calitate pentru copii, acţionează ca un catalizator al investiţiilor în sistemul
şcolar.
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