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Modelul constructivist al învăţării
în educaţia preşcolarului
În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie
consonantă cu toate modificările și transformările survenite în aplicarea
reformelor educaționale și în realizarea finalităților educației. Metodologia se
cere a fi suplă si permisivă la dinamica schimbărilor care au loc în
componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii este
data de flexibilitatea si deschiderea ei față de situațiile și exigențele noi,
complexe ale învățământului contemporan. Doamna profesoară Florina
Popescu este unul dintre cadrele didactice care a înțeles pe deplin acest lucru.
Autoarea acestei cărți a înțeles și aplicat cu responsabilitate un principiu
pedagogic important (enunțat încă din argumentul lucrării): orice experienţă
educaţională, indiferent de caracteristicile pe care aceasta le are, trebuie
analizată luând în considerare mai multe aspecte reprezentative, pornind de
la observarea, studierea riguroasă, aprofundată a fenomenului. Doamna
profesoară a plecat de la o premise metodologică importantă în proiectarea
curriculară: calitatea metodologică este un aspect ce ține de oportunitate,
dozaj, combinatorică între metode sau ipostaze ale metodelor; este o
chestiune de articulare calitativă și mai puțin de predominare a unei metode
sau extensiunea unei metode sau tehnici de învățare în defavoarea alteia. A
afirma aprioric că o metodă este mai bună decât alta sau că este de dorit a fi
mai des folosită decât alta, fără a ține cont de contextul în care metoda
respectivă este eficientă, constituie o afirmație hazardată și chiar lipsită de
sens. Este nevoie însă de multă experiență didactică și de implicare pentru a
înțelege și aplica acest principiu.
Lucrarea abordează problematica educaţiei timpurii în noile condiţii ale
începutului de secol XXI şi are ca obiect de cercetare descrierea
8
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modalităţilor în care se poate aplica modelul constructivist al învăţării în
educaţia preşcolarului, cu referire la implementarea abordării Reggio
Emilia, în învăţământul preşcolar românesc.
Obiectivul principal al oricărei instituţii de învățământ preșcolar este
acela de a furniza copiilor cele mai bune experienţe de învăţare posibile.
Astfel, autoarea a considerat oportun să fructifice experiența alternativei
educaționale de tip Reggio Emilia (recunoscută la nivel mondial ca
promotor al celui mai bun sistem de învăţământ preșcolar din lume) într-o
cercetare pedagogică, interesată şi utilă. În acest mod, autoarea pledează
pentru implementarea în sistemul educației timpurii a teoriilor
constructiviste, propunând totodată și descriind detaliat în capitolele
teoretice ale cărții și alte practici inovatoare, iar în partea aplicativă exemple
concrete de activităţi de învățare. Din punctul meu de vedere, există un
număr redus de cercetări referitoare la modalităţile de implementare a
acestei abordări în practica educaţională preşcolară. Astfel, elementul de
originalitate al lucrării consta tocmai în încercarea de a împărtăși rezultatele
cercetării și celorlalte cadre didactice, de a le informa și familiariza cu noile
aspecte și implicații psiho-pedagogice ale modelului Reggio Emilia.
Valorile acestei abordări pedagogice sunt parte a unui context cultural
mai larg, în care se realizează acceptarea copilului ca participant la propria
dezvoltare, prin crearea unor situaţii de învăţare în condiţii de interacţiune
directă, nemijlocită cu mediul social şi natural căruia îi aparţine acesta.
Copilului i se creează condiţii pentru provocarea unor experienţe relevante
de învăţare, care-i permit acestuia să observe, să analizeze, să compare, să
experimenteze, să comunice, să identifice, să sesizeze relaţii cauză-efect,
oferind acestuia instrumente de gândire, de relaţionare, de emoţie, adultul
asumându-şi rolul de ghid.
Parcurgând întreaga lucrare, educatorul înțelege importanța respectării în
metodologia de instruire a unei exigențe deosebit de valoroase și anume:
punerea în practică a noi metode și procedee de instruire, care să soluționeze
9
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adecvat noile situații de învățare; dezvoltarea în „cantitate” a metodologiei,
prin adaptarea și integrarea unor metode nespecifice, din alte spații
problematice, dar care pot rezolva satisfăcător unele cerințe (de pildă,
folosirea în învățământ a brainstorming-ului, care este la origine o metodă de
dezvoltare a creativității); adăugarea unei metode sau a unei tehnici noi
presupune însă o cunoaștere aprofundată a istoricului acelei metode, a
modelului de învățare căruia aparține, precum și a eficienței dovedite în
practica pedagogică. Autoarea a acceptat acest pariu cu ea însăși, dorind să
insufle colegelor din învățământul preșcolar aceeași dorință de a-și îmbogăți
instrumentarul metodologic printr-o metodă care în alte țări și-a dovedit de
mult timp eficiența. Astfel pot afirma că autoarea lucrării îndeplinește cu
succes prin cercetarea întreprinsă un deziderat al curriculumului educației
timpurii de după 2019 și anume diversificarea strategiilor de predareînvăţare-evaluare.
Parcurgând lucrarea, am apreciat nu numai valoarea conceptelor şi
originalitatea abordării, ci şi creativitatea autoarei în descrierea unor
modalități variate de implementare a modelului Reggio Emilia în
curriculumul preșcolar românesc. Documentarea din literatura de
specialitate este bogată şi diversă, autoarea reuşind să prelucreze resursele
bibliografice din plin şi să se raporteze la alte materiale şi cursuri de formare
pe această temă, dovedind o bună stăpânire a instrumentelor de cercetare şi
folosirea experienţei pedagogice de la clasă. Concluziile şi anexele lucrării
sunt valoroase, întrucât au evidenţiat toate valenţele formative ale metodelor
constructiviste şi o contribuţie personală originală şi creativă în tratarea
subiectului. Recomand cu căldură această lucrare drept reper ştiinţificometodologic important pentru colegii din învăţământul pre-primar și primar
care doresc să se perfecționeze prin includerea în ansamblul metodologiei
instructiv-educative a modelului Reggio-Emilia.
Conf. univ. dr. Claudia VLAICU
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ARGUMENT

Realitatea procesului de învăţământ din România, arată că acesta este
realizat încă preponderent în manieră clasică, rezultatele cercetărilor şi
interpretărilor asupra predării – învăţării, acumulate în ultimele decenii,
pătrunzând cu oarecare dificultate în practica pedagogică la noi, din multiple
motive. Abordările teoretice şi practice apărute de-a lungul istoriei
învăţământului nu au infirmat valoarea instruirii tradiţionale, în ansamblul
ei. Ele au adus în centrul atenţiei diferite puncte de vedere şi au oferit soluţii
optime în formarea educabililor, în concordanţă cu filozofia vremii.
Învăţământul românesc, care doreşte să fie similar, în special sub aspect
calitativ, celui din Uniunea Europeană, urmăreşte în primul rând individualizarea instruirii copiilor, realizarea tratării diferenţiate a acestora,
stimularea copiilor care necesită ajutor, proiectarea unor strategii prin care
să se stimuleze interesul copiilor, în vederea manifestării lor înşişi şi pentru
realizarea instruirii în acord cu interesele lor de cunoaştere, cu nevoile şi
capacităţile individuale, urmăreşte pregătirea de nivel superior a cadrelor
didactice din învăţământul preşcolar, astfel încât acestea să poată face faţă în
mod eficient, noilor provocări educaţionale.
Cercetările noi din domeniul didacticii promovează concepte, atitudini
educaţionale şi abordări educaţionale noi, care au menirea de a determina
forme variate de comunicare, colaborare, cooperare atât pe orizontală cât şi
pe verticală, care să vină în sprijinul copiilor. Schimbarea fundamentală care
s-a realizat, a constat în situarea copilului în centrul procesului de predareînvăţare-evaluare, prin aceasta încercând să se identifice găsirea celor mai
potrivite, eficiente soluţii didactice prin care să fie stimulată creativitatea şi
performanţa copilului.
11
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În domeniul educaţiei timpurii, în ultimii ani s-au produs o serie de
schimbări la nivelul Curriculumului, care uneori nu au fost însoţite de
programe teoretice şi practice riguroase de formare continuă a educatoarelor. Astfel, în Curriculumul elaborat în 2019 (Curriculum pentru
educaţia timpurie, 2019, 12) se prezintă patru mari tendinţe în ceea ce
priveşte schimbarea:
1. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, punându-se
un accent deosebit pe:
- metodele interactive, activ-participative, prin care se încurajează
activitatea de explorare a copilului, ceea ce conduce la o mai
mare independenţă a acestuia;
- jocul, atât ca activitate fundamentală a vârstei preşcolare şi a
copilăriei timpurii, cât şi ca formă de învăţare, având o
însemnătate decisivă, deosebită în educaţia copilului;
- evaluarea, prin care se urmăreşte progresul copilului în raport cu
el însuşi şi nu este relevant ca raportare la ceilalţi membrii ai
grupului;
2. Mediul educaţional care trebuie să îndeplinească anumite condiţii,
permiţând dezvoltarea neîngrădită a copilului, implicând totodată
dimensiunea interculturală, dimensiunea incluziunii sociale.
3. Rolul de partener al familiei în aplicarea noului Curriculum. Familia
este necesar să cunoască aspecte teoretice şi practice referitoare la
activitatea copilului în grădiniţă şi totodată, să se implice activ în
acest demers.
4. Promovarea conceptului de dezvoltare holistică, globală a copilului,
deosebit de importantă în perioada copilăriei timpurii.
Aşa cum menţionează specialiştii (Vrăşmaş, E., (2011), „Reflecţii
asupra direcţiilor actuale în studiile privind educaţia timpurie”, Repere, anul
V., nr. 5, 2011; pp. 1-19), schimbarea curriculumului este necesar să fie
însoţită de schimbări la nivelul comportamentelor educaţionale, didactice, al
12
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atitudinilor şi în genere la nivelul practicii educaţionale adresate vârstelor
mici, aspect care reliefează ca o cerinţă esenţială formarea educatorilor în
spiritul unei educaţii timpurii de calitate.
Orice experienţă educaţională, indiferent de caracteristicile pe care
aceasta le are, trebuie analizată luând în considerare mai multe aspecte
reprezentative, pornind de la observarea, studierea riguroasă, aprofundată a
fenomenului.
Din acest motiv, lucrarea abordează problematica educaţiei timpurii în
noile condiţii ale începutului de secol XXI şi are ca obiect de cercetare,
descrierea modalităţilor în care se poate aplica modelul constructivist al
învăţării în educaţia preşcolarului, cu referire la implementarea abordării
Reggio Emilia, în învăţământul preşcolar românesc.
Un element important îl constituie familiarizarea cadrelor didactice cu
noile aspecte ale modelului Reggio Emilia. Am remarcat că există un număr
redus de cercetări referitoare la modalităţile de implementare a acestei
abordări în practica educaţională preşcolară, utilizarea acestor informaţii de
către cadrele didactice, fiind oarecum deficitară.
Lucrarea se înscrie în cadrul acestor preocupări, de identificare a acelor
elemente transferabile ale abordării Reggio Emilia care pot fi implementate
cu succes în curriculumul preşcolar românesc actual. Sugestiile de valorificare a unor elemente ale modelului Reggio precum și cele de
îmbunătățire ale acestuia, printr-o adaptare creativă la realitatea românească
se vor regăsi și vor constitui fundamentul unui „Program al educatorului
creativ, de implementare a abordării Reggio Emilia în curriculumul
preşcolar actual” adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar.
Necesitatea unui astfel de program se explică și prin faptul că pentru o
perioadă îndelungată de timp, formarea cadrelor didactice din învățământul
preșcolar din România, s-a realizat, prin prisma paradigmei educaționale
tradiționale, iar implementarea unui model educaţional modern, cum este cel
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Reggio Emilia, poate conduce la apariția unor dificultăți în implementare,
tocmai din cauza convingerilor tradiționale consolidate anterior.
În vederea realizării studiului, am efectuat o serie de demersuri
investigative și de documentare în literatura de specialitate a domeniului,
constatând astfel că există posibilitatea implementării cu succes a modelului
Reggio Emilia in curriculumul preşcolar românesc actual.
Având în vedere aceste aspecte, lucrarea este structurată pe 5 capitole,
care au fost alcătuite în aşa fel, încât să permită realizarea obiectivelor
propuse şi organizarea literaturii de specialitate din domeniu, într-un mod
relevant în vederea fundamentării studiului realizat.
Primul capitol acoperă fundamentarea teoretică a problematicii referitoare
la învăţare, problematica actului învăţării şi informaţii generale referitoare la
teoriile învăţării.
Al doilea capitol pune în evidenţă paradigma constructivistă a învăţării,
modul în care învăţarea se transformă într-un proces activ, delimitări
conceptuale, dezvoltă o serie de repere de natură istorică şi conceptuală
asupra problemei constructivismului, precizează cuvinte şi concepte cheie
proprii constructivismului, stabilind totodată limitele constructivismului.
Al treilea capitol, este focalizat pe prezentarea principalelor idei ale
actualului curriculum preşcolar şi pe modul în care fundamentarea teoretică
a acestuia se bazează pe modelul constructivist al învăţării: prezentarea unor
reprezentanţi ai teoriilor constructiviste care au influenţat această fundamentare teoretică a curriculumului.
Al patrulea capitol prezintă experienţa educaţională Reggio Emilia,
abordare care pune accent pe participarea directă a copilului la dobândirea
de cunoştinţe, formarea competenţelor şi autonomiei, utilizând strategii de
învăţare originală. Aceasta abordare are la bază convingerea potrivit cărei
copilul învaţă prin interacţiunea cu ceilalţi, inclusiv părinţii, colegii, într-un
mediu prietenos de învăţare, punând accent pe proces şi nu pe produs, astfel
încât învăţarea prin descoperire este la ea acasă.
14
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Capitolul 5 este consacrat unui studiu referitor la identificarea acelor
elemente transferabile care pot fi implementate în curriculumul românesc
prin intermediul „Programului educatorului creativ, de implementare a
abordării Reggio Emilia în cadrul curriculumului preşcolar actual”: Scopul
programului, Proiecte derulate la iniţiativa copiilor, de către copiii grupei
mari (5-6 ani), în anul şcolar 2012-2013, Modalităţi de învățare prin
cooperare, Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii copiilor prin metode
interactive, Observarea, interpretarea şi documentarea specifice abordării
Reggio Emilia, Modalităţi de cultivare a creativităţii copilului şi teoria celor
100 de limbaje şi concluziilor acestui studiu.
Concluziile lucrării, evidenţiază îndeplinirea obiectivelor studiului
realizate în cadrul lucrării, constatând că există premisele unei implementări
optime a abordării Reggio Emilia în învăţământul preşcolar românesc, prin
elementele transferabile identificate.
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Capitolul 1

IMPORTANŢA TEORIILOR
ÎNVĂŢĂRII ÎN EDUCAŢIE

1.1. Conceptul de învăţare
Învăţarea, reprezintă una dintre problemele cheie ale psihologiei,
înţelegerea şi explicarea ei într-un mod ştiinţific, fiind una dintre provocările
individului care aspiră neîncetat la cunoaşterea de sine.
În momentul în care specialiştii au abordat conceptul de învăţare,
aceştia nu l-au raportat strict la fiinţa umană, învăţarea nefiind un fenomen
exclusiv uman. În întreaga lume vie, învăţarea este strâns legată de un alt
fenomen, cel de adaptare, unii specialişti definind chiar activitatea de
învăţare ca „fiind un proces de adaptare a organismului la mediu”.
Învățarea reprezintă una dintre cele mai importante activități în care
oamenii sunt implicaţi. În cadrul larg al dezvoltării psihice şi al formării
personalităţii, învăţarea ocupă un loc central, prin prisma faptului că prin
activitatea de învăţare, copilul dobândeşte un bagaj de cunoştinţe şi operaţii
intelectuale, deprinderi şi priceperi, de asemenea, învăţarea poate implica o
schimbare de atitudine sau de comportament, reprezintă o schimbare în
comportamentul individual ca urmare a unei experienţe proprii. Copilul,
privit ca un sistem deschis, autoreglator, se află în permanenţă interacţiune
cu mediul natural şi social, cu anumite situaţii pe care le provoacă, le
rezolvă, precum şi în interacţiune cu sine însuşi prin autoeducaţie. Tot ceea
ce se suprapune peste reactivitatea spontană şi înnăscută devine, prin
16
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