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5.2. Conţinuturile educaţiei copiilor de vârstă mică

„Eu sunt câte puţin din tot ce‑am întâlnit.” (Homer)

„Înainte de a mă ciocni cu ceilalţi, înainte de a fi conştient de relaţia mea cu 
semenii mei, eu mă izbesc – zi de zi şi clipă de clipă – de lucrurile din jurul meu.” – 
Ştefan Augustin Doinaş, 2002, „Eu şi Celălalt”, în Secolul 21, nr. 1‑7, p. 6

„Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. De 
aceea nici nu trebuie lecţii. Chiar unui om care te întreabă, nu ai nevoie să‑i dai 
lecţii.” – Constantin Noica, 2002, Jurnal filozofic, ed. a 3‑a, Editura Humanitas, 
Bucureşti, p. 18

„Ce fac profesorii aceştia? Vehiculează idei. Huxley descria odată civilizaţia prin 
vaporul acela cu cartofi care se încarcă într‑o parte a globului spre a fi descărcat 
într‑o alta. Aşa e şi cultura: iei de aci şi descarci dincolo. E foarte folositor, fireşte. 
(…) Singura şcoală valabilă, singura şcoală creatoare de cultură e aceea în care 
profesorul însuşi trece examene.” – Constantin Noica, 2002, Jurnal filozofic, ed. a 3‑a, 
Editura Humanitas, Bucureşti, p. 52

„Toţi te învaţă, mai ales când eşti tânăr, cum să reuşeşti. Dar o virtute mult mai 
mare şi în orice caz mult mai utilă decât tehnica de a reuşi e aceea de a şti ce să faci 
cu nereuşitele. Nu numai că e greu să reuşeşti întotdeauna, dar e şi infecund. Devii 
«premiant». Şi, slavă Domnului, fratele fiului risipitor a luat câteva premii. De vreme 
ce ne sunt date şi înfrângerile, există (fără căutare specială a lor) o voluptate a 
înfrângerilor care trebuie cultivată la oamenii tineri. Şi pe aceasta o are fiul risipitor. 
Dar fireşte că şi pe aceasta o risipeşte.” – Constantin Noica, 2002, Jurnal filozofic, 
ed. a 3‑a, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 59

„A forma personalitatea spirituală a elevului înseamnă a‑l deprinde să urmărească 
sinteze mai vaste în cugetarea lui, să vadă dincolo de impresia momentului, să înţe‑
leagă sensul totului şi să se înglobeze în acest tot la locul cuvenit.” (Petre Andrei)

5.2.1. Caracteristici generale ale conţinuturilor pentru copii

Din punctul de vedere al conţinuturilor propuse spre asimilare în copilăria mică, în 
ultimele decenii se constată structurarea unor provocări spectaculoase, efect al ineditu
lui vieţii comunităţilor şi persoanelor, ca şi al tendinţelor ce se decelează pentru dece
niile următoare. Dacă lumea se află în permanentă schimbare instituită în ritmuri din 
ce în ce mai alerte (şi va rămâne încă mult timp în această stare), devine de la sine 
înţeles că oferta de mesaje pentru copii este supusă unei presiuni intense legate de 
metamorfozare, respectiv de îmbogăţire, contextualizare/adaptare şi (nu mai puţin) de 
selectare, prioritizare, eficientizare prin prisma efectelor majore dezirabile (creştere, 
dezvoltare, maturizare) pe care le intermediază pentru educat.

Adulţii responsabili de creşterea şi modelarea personalităţii celor mici trebuie să 
găsească răspunsuri adecvate la numeroase întrebări care privesc conţinuturile propuse 
spre asimilare:

• care sunt conţinuturile ce pot fi oferite copiilor mici din multitudinea celor produse 
de umanitate (ştiinduse că unele au valabilitate perenă, în timp ce altele la un 
moment dat se dovedesc depăşite);
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• în ce ordine temporală este oportun să li se ofere minorilor anumite categorii sau 
tipuri de conţinuturi;

• care este, prin prisma intereselor celor mici, momentul eficienţei maxime pentru 
contactul cu diverse conţinuturi;

• ce pondere este necesar să deţină conţinuturile fundamentale şi cele contextuale în 
totalul ofertei formative;

• ce tipuri de relaţii trebuie să se structureze între categoriile de conţinuturi vehiculate 
în interacţiunea educatoreducat etc.;

• ce tipuri de relaţii trebuie să se favorizeze prin intermediul conţinuturilor selectate 
între nevoile prezente ale copiilor de vârstă mică şi cele viitoare etc.

Formarea personalităţii copiilor (ca şi în cazul oricărei persoane, de altfel) antre
nează inevitabil un cumul de conţinuturi. Varietatea, diversitatea, ineditul pe care îl 
deţin sunt caracteristici ce nu se cer demonstrate, fiind de domeniul evidenţei. Anticipând 
existenţa totalităţii cuprinzătoare a conţinuturilor ce se dovedesc necesare educării 
copilului în primii ani de viaţă, în secolul al XVIIlea celebrul pedagog Comenius63 
(15921670) enumera provocator în lucrarea Didactica Magna domeniile din care pro
vin elementele cunoaşterii vehiculate în „şcoala maternă”: metafizica, fizica, optica, 
astronomia, geografia, cronologia, istoria, aritmetica, geometria, statica, mecanica, 
dialectica, gramatica, retorica etc. Desigur, Comenius nu punea problema de al face 
pe copilul mic deţinătorul precoce al unei culturi de tip enciclopedic, dar observa sem
nificativ (acum peste trei sute de ani!) că privarea copilului de măcar una dintre com
ponentele ce constituie o latură a vieţii umane normale îi afectează negativ echilibrul 
psihic şi moral.

A indica elementele conţinuturilor oferite în scop formativ copiilor în primii lor ani 
de viaţă se metamorfozează în a identifica cu prioritate care sunt finalităţile propuse 
spre realizare în contextul grădiniţei (formal şi informal) şi al familiei (nonformal şi 
informal) şi abia în funcţie de aceste intenţii asumate întemeiat, argumentat se poate 
trece la selectarea ofertei tematice/ideatice pentru copiii de vârstă mică din infinitatea de 
aspecte necunoscute acestora. În aceste condiţii, problema stabilirii conţinuturilor ofe
rite celor mici devine o chestiune dificilă care solicită vigilenţă comprehensivă specială.

Adultul care are responsabilitatea formării persoanei în copilărie trebuie să fie com
petent să decidă asupra conţinutului necesar modelării nu numai orientat de instrumen
tele proiectării curriculare (oferite la nivelul conducerii centrale a sistemului de 
învăţământ), dar el trebuie să devină autonom în alegerea oportună de mesaje potrivite 
pentru copiii cu care interacţionează. Din acest motiv, sintetizăm câteva criterii de 
selecţie ce trebuie activate în alegerea conţinuturilor folositoare formării copiilor de 
vârstă mică. Profesorii din învăţământul preprimar şi primar le pot considera instru
mente de reglare a activităţilor didactice curente; primii însă au mai mare nevoie de 
aceste criterii deoarece conţinuturile efective (ce iau forma poveştilor, poeziilor, cânte
celor, experienţelor provocate etc.) sunt stabilite zi de zi de către cadrele didactice de 
la grupa de preşcolari; conţinuturile pentru copiii din grădiniţă sunt indicate generic 
în Curriculum, dar ele devin un „conţinut creat”, selectat, propus de către formator. 
În cazul şcolii primare, cadrul didactic beneficiază de repere precise în cuprinsul pro
gramelor şcolare pentru fiecare disciplină de învăţământ. 

63. Comenius, 1970, Didactica Magna, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pp. 135136.
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Propunem şapte criterii de selecţie a conţinuturilor educative pentru copiii de vârstă 
mică.

În primul rând, este necesar ca alegerea conţinuturilor pentru copilul de vârstă mică 
să se realizeze având în vedere importanţa sau relevanţa lor pentru orientarea adecvată 
a copilului în spaţiul natural înconjurător, în mediul sociouman imediat. Altfel spus, 
deoarece lumea în care se proiectează existenţa copilului (ca şi a oricărui individ, în 
ultimă instanţă) se structurează concomitent ca macrounivers natural, macrounivers 
comunitar/social şi microunivers personal, componentele obiective şi cele subiective 
ale contextului vieţii devin tot atâtea conţinuturi demne de a fi însuşite cât mai devreme64. 
Ceea ce îl înconjoară pe copil constituie în totalitate un conţinut posibil de asimilat; 
valorificarea insuficientă a contextelor de culegere a conţinuturilor echivalează cu 
„ratarea” momentului învăţării întrun mod natural, plăcut, motivant şi cu efecte certe 
pe termen lung. Selecţia conţinuturilor semnificative pentru formarea copiilor de vârstă 
mică obligă la raportarea la ceea ce este numit generic lume, dar întrun mod adaptat 
microuniversului în care se manifestă copilul. Lumea se cere receptată ca fundal inte
resant, important, fascinant în sine, dar şi pentru copilul mic (aflat în devenire inefabilă, 
imprevizibilă), pentru universul pe care copilul îl întruchipează la un moment dat, în 
perspectivă apropiată sau îndepărtată. Se vor avea în vedere reverberaţiile mesajelor 
respective atât pentru prezentul copilului, cât şi pentru întreaga viaţă a viitorului tânăr 
şi adult. Modul de a fi prezent, dar şi cel viitor trebuie vizate în momente obişnuite, 
dar şi mai puţin obişnuite, chiar neobişnuite, deosebite, excepţionale/extraordinare 
(sărbătoare, festivitate, spectacol etc.), în singurătate sau în prezenţa altora (cunoscuţi 
sau necunoscuţi).

În plus, toate datele, informaţiile, cunoştinţele comunicate sunt nemijlocit legate de 
contextul familial şi extrafamilial al vieţii cotidiene trăite de minor. În acest sens, 
t. Berry Brazelton şi Stanley I. Greenspan65 sugerau ca anumite aspecte legate de dez
voltarea umană să fie aduse în faţa copiilor începând cu etapa grădiniţei.

• „Programul lui Sally Scattergood din Philadelphia a adus bebeluşi în faţa copi‑
ilor din clasa întâi. În cadrul acestui program, elevii din clasa întâi au avut 
ocazia să schimbe scutece, să hrănească şi să observe progresul dezvoltării 
la copiii mici. Cum majoritatea copiilor de astăzi nu fac parte din familii nume‑
roase, asta le oferă ocazia să vadă bebeluşul ca «persoană» şi să experimen‑
teze un rol în manifestarea şi îngrijirea bebeluşilor. Din câte ştiu, încă nu s‑a 
studiat efectul pe termen lung asupra unor urmări cum ar fi sarcina la adoles‑
cente sau capacitatea adolescenţilor elevi de a‑şi îngriji bine proprii copii. Dar 
putem să pariem că acest lucru ar putea contribui la schimbarea imaginii pe 
care o au despre ei înşişi, ca fiind capabili să aibă grijă de altcineva.”66

64. Exprimările pedagogice tradiţionale din România care indică mesajele integrabile actu
lui modelării personalităţii copiilor/elevilor sunt deosebit de semnificative în indicarea sec
venţelor amintite; programele din România precizau până acum câţiva ani că educaţii trebuie 
sprijiniţi să asimileze cunoştinţe/informaţii despre mediu/mediul înconjurător/natură, despre 
om şi societate. 

65. t.B. Brazelton, S.I. Greenspan, op. cit., p. 129.
66. Ibidem, pp. 129130.
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• „Poate că dezvoltarea omului în toate stadiile sale ar trebui să constituie o parte 
a curriculei şcolare, exact ca istoria, limba maternă şi biologia, începând cu 
clasa întâi. În prezent copiii învaţă mai mult despre broaşte şi alte specii de 
animale decât despre om. Învaţă despre fiinţele omeneşti numai pe cale indi‑
rectă, prin studierea istoriei şi literaturii. Înainte acesta era singurul mod de a 
învăţa despre om, fiindcă nu aveam o ştiinţă a dezvoltării umane. Nu cunoşteam 
multe despre felul în care cresc şi se dezvoltă copiii. Însă acum, că ştim despre 
om pe cale directă, de ce să nu oferim, pe lângă istorie şi literatură, şi un curs 
despre dezvoltarea omului. Nu văd altă multă împotrivire aici, alta decât tradiţia. 
Imaginaţi‑vă că, începând din grădiniţă sau din clasa întâi, copiii ar avea un 
curs despre dezvoltarea omului alături de biologie.”67

Conţinuturile care descriu obiectele folositoare din zona proximă, locuinţa, grădi
niţa, şcoala, strada, oraşul/satul, ţara, planeta, vieţuitoarele, plantele etc. (adică mediul 
de viaţă al celui mic) nu numai că trebuie să ocupe o poziţie distinctă în interacţiunea 
adultcopil, dar ele se cer etalate într-o logică anume, impusă de nivelul dezvoltării 
intelectuale şi emoţionale a copilului. Întro primă fază (care integrează şi etapa grădi
niţei), celor mici li se oferă informaţii despre identitatea/numele lucrurilor, despre 
destinaţia/rostul/folosul/utilitatea acestora, iar ulterior, întro a doua fază (ce include 
grădiniţa şi şcoala primară), datele sunt completate/întregite cu aspecte ce relevă modul de 
viaţă semnificativ, cu sens sau care este dezirabil să se configureze în legătură cu mediul.

Adăugăm la aspectele evidenţiate şi caracterul elementar al mesajelor pentru copiii 
de vârstă mică; varietatea informaţiilor vehiculate despre natură, societate, om vizează aspecte 
elementare, de bază, necesare orientării în mediul proxim. Ele se completează treptat 
cu detalii capabile să ofere o imagine din ce în ce mai nuanţată, mai bogată, mai com
plexă asupra realităţii. 

De asemenea, conţinuturile propuse copilului spre asimilare timpurie includ com
ponente diverse, prezentând astfel un pregnant aspect eclectic.

În al doilea rând, în educaţia copilului de vârstă mică trebuie să fie vizate conţinu-
turile care descriu modul de viaţă uman normal şi dezirabil al oricărei persoane, al 
copilului, în mod particular din perspectivă familială, grupală/socială. Pentru ca un 
astfel de conţinut să poată fi asimilat în condiţii optime, adultul (părinte sau cadru 
didactic) trebuie săl materializeze efectiv în acţiunile sale şi în interacţiune cu toate 
persoanele, inclusiv copiii. Vehicularea conţinuturilor (mai ales cele care se referă la 
acţiunile aşteptate, necesare ale oamenilor în relaţiile lor cu mediul natural şi sociou
man) îl obligă pe adult la practicarea necondiţionată a acestora. Declamarea ideatică a 
unui conţinut (oricât de valoros în sine ar fi acesta) în absenţa aplicării constante a 
mesajelor comunicate reprezintă un fapt de natură mai curând săl deruteze pe copil 
decât săl modeleze, mai curând săl „deformeze” decât săl „formeze”. Adultul care 
„predică” un anumit mesaj, dar „practică” altceva decât afirmă surprinde, derutează, 
descumpăneşte, „sfâşie” logica minorului (dar nu mai puţin pe aceea a adolescentului 
sau a adultului normal, raţional).

Aşadar, conţinuturile referitoare la „modul de a fi uman” integrează structural un anga
jament moral al adultului care relaţionează cu copilul de vârstă mică (morala specificând 

67. Ibidem, p. 130.
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ceea ce trebuie), dar şi un angajament legat de moralitate (acţiuni de transpunere în 
practică a moralei). Dimensiunea morală a relaţiilor adultcopil justifică de altfel pre
zenţa prioritară a valorilor morale în conţinutul oferit celor mici. În interdependenţa 
lor, morala şi moralitatea tutorilor copiilor sunt centrate pe valorile responsabilităţii, 
angajamentului, bunătăţii, toleranţei, iertării, generozităţii, sincerităţii etc. După ce 
profesorul se asigură asupra concordanţei dintre „vorbele” şi „faptele” pe care le trans
mite copiilor şi familiilor lor, tocmai din acest considerent, el trebuie să prelungească 
activitatea formativă realizată asupra celor mici cu activitatea de modelare (schimbare, 
dacă este cazul) a atitudinilor şi comportamentelor părinţilor faţă de copii.

ACTIVITATE 

• Explicaţi semnificaţiile afirmaţiei lui Emerson: „Ceea ce eşti îmi răsună atât de 
tare în ureche, încât nu pot auzi ceea ce‑mi spui”68.

 Termenul morală este de provenienţă latină; substantivul mos, moris are înţelesul 
de morav/moravuri, iar derivatul acestuia, moralis, are sensul de morală. În limbajul 
cotidian, ca şi în cel de specialitate s‑au impus mai multe accepţii ale termenului 
morală69:
• Moral este denumirea pentru ceea ce vizează activitatea psihică, în general; 

moralul se opune fizicului sau se deosebeşte de acesta.
• Acelaşi denominativ exprimă ceea ce este spiritual, spre deosebire de ceea ce 

este material.
• Prin moral se atribuie apartenenţa unui fapt sau a unei valori la ceea ce este 

specific moralei, diferenţiindu‑se de ceea ce este fie amoral (adică neutru sau 
indiferent din punct de vedere moral), fie imoral (cu sensul de negativ din per‑
spectiva valorii morale). 

Negativitatea valorii morale mai este denumită, deşi mai rar, cu termenul amoral, 
nu doar cu frecventul imoral, iar pozitivitatea valorică morală este evidenţiată cu 
denominativul moral.

În al treilea rând, conţinuturile modului de a fi uman integrează cu prioritate valo-
rile morale; în ansamblul lor, ele concretizează respectul faţă de alţii, dar şi respectul 
de sine. Educaţia copiilor de vârstă mică vizează un registru cuprinzător de finalităţi 
legate de însuşirea conţinuturilor morale tocmai pe temeiul importanţei lor deosebite. 
Valorile morale deţin ample deschideri spre valorile sociale (structurate în legătură cu 
relaţia individsocietate), valorile civice (ce presupun relaţia persoanăstat/putere poli
tică) şi valorile religioase (instituite în contextul relaţiei persoanădivinitate). De aceea, 
în lucrările care reflectă problematica educării copiilor şi tinerilor, ele sunt invocate în 
complementaritatea pe care o implică: valori sociomorale, moralcivice, moralreligi
oase.

68. Apud S. Covey, 1995, Eficienţa în şapte trepte sau un abecedar al înţelepciunii, Editura All, 
Bucureşti, p. 10.

69. L. Stan, 2004, „Etică şi deontologie”, în Psihologie-Pedagogie, cursurile anului II, Învăţământ 
la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, pp. 5861.
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 Conceptul de valoare este asociat cu următoarele trăsături definitorii70:

• calitate, importanţă, un lucru care necesită estimarea şi aprecierea şi care face 
apel la un angajament personal;

• calitate atribuită unui lucru/obiect, comportament, intenţie, ideal etc. pe baza 
utilităţii/funcţionării sale, răspunzând la nevoi şi dorinţe ale indivizilor sau socie‑
tăţii;

• tot ceea ce într‑o situaţie particulară, faţă de condiţiile determinate, satisface 
nevoile unuia sau ale mai multor subiecţi.

Dorothy Nolte şi Rachel Harris, două americance cunoscute în multe ţări ale lumii 
pentru poemul Copiii învaţă ceea ce trăiesc71 (vezi Anexa 11), punctează aspectele 
valorice esenţiale ce se cer cultivate pentru construirea normalităţii psihice umane: 
toleranţa, răbdarea, încurajarea perpetuă, preţuirea, acceptarea, aprobarea/recunoaşte
rea, generozitatea, onestitatea, respectul, corectitudinea, dreptatea, prietenia ş.a.72.

 „Lecţiile [în sensul de conţinut – n.n.] cele mai importante care se învaţă în familie 
– explică Nancy L. Van Pelt – nu sunt cititul, scrisul şi aritmetica, după cum cred 
unii, ci respectul, ascultarea şi stăpânirea de sine. Acestea trebuie învăţate cu 
răbdare, blândeţe, dragoste şi în mod consecvent în fiecare zi, astfel încât să 
devină parte din caracterul copilului pentru tot restul vieţii”73.

ACTIVITATE

• Analizaţi contribuţia unui autor clasic din istoria gândirii pedagogice care sub‑
liniază pregnant ideea importanţei formării caracterului în primii ani de viaţă.

În al patrulea rând, complementar cu valorile morale, conţinuturile propuse copii
lor de vârstă mică integrează constant valorile estetice. Receptivitatea perceptivă entu
ziastă a copiilor de vârstă mică pentru estetic74, în special prin percepţiile vizuale şi 
auditive, dar şi naturalitatea antrenării lor de către copii75 generează la nivel instituţio
nal facilitarea constantă a contactului copilului cu anumite conţinuturi estetice. Contactul 
cu frumosul, ca şi cu urâtul, de altfel, este intrinsec vieţii copilului76, dar actul educa
tiv controlat propus instituţional cu ajutorul adultului stimulează intenţionat receptarea 
frumosului de către copil, conştientizarea prezenţei lui în mediul de viaţă uman (natură, 
obiecte create de om, vorbire), antrenarea în realizarea frumosului prin desen, pictură, 
modelaj, cânt etc.77.

70. V. Bunescu, 1998, Şcoala şi valorile morale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pp. 2425.
71. D.L. Nolte, R. Harris, op. cit., p. 15.
72. În spaţiul românesc, scriitorul Alexandru Vlahuţă îndemna vibrant la respectarea valorilor 

morale întro emoţionantă scrisoare adresată fiicei sale, alintată Mimilica (Anexa 12). 
73. N.L.V. Pelt, op. cit., p. 81.
74. W. Crain, 2003, Dreptul la copilărie, Editura Lucman, Bucureşti, p. 81.
75. E.S. Kolumbus, 1998, Didactică preşcolară, Editura V&I Integral, Bucureşti, p. 49.
76. M. Florian, 1992, Metafizică şi artă, Editura Echinox, Cluj.
77. M. Momanu, 2002, Introducere în teoria educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, pp. 92103.


