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Aşa arată majoritatea filialelor Crème de la Crème, răspîndite
în nouă state americane. Străduţele pitoreşti sînt construite de
fapt în interiorul unor depozite imense, iar faţadele magazine‑
lor „îmbogăţesc” sălile de clasă unde se predau discipline pre‑
cum limba spaniolă şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
La fiecare jumătate de oră, grupurile de preşcolari fac rotaţia la
discipline. Au de asemenea şansa să pretindă că sînt reporteri
de televiziune şi să‑şi prezinte propriile ştiri şi prognoze meteo
pe un ecran gigantic.
Toate acestea pot da un sentiment straniu de fals. Dar Crème
de la Crème este considerată o „miniuniversitate” pentru cate‑
goria preşcolarilor1. Părinţilor li se spune că aici copiii lor vor
primi toate instrumentele de care au nevoie ca să exceleze în
viaţă. Cînd studenţii de‑o şchioapă împlinesc 4 sau 5 ani, nu
doar absolvă purtînd togă şi tocă academică, ci participă şi la
un bal. Cathy Brown, director de servicii la una dintre filialele
din Georgia, explică : „Cei mai mulţi dintre ei se vor duce la
cele mai elitiste şcoli private şi vor fi în fruntea clasei lor. Sînt
încrezători şi pregătiţi pentru pasul următor”.
Aşa cum arată Glenn Doman, tendinţele din educaţie încep
adesea în America şi se răspîndesc în Europa. În Marea Britanie
se înfiinţează tot mai multe grădiniţe „în sistem de incubator”.
Deşi altădată grădiniţele aveau numele unor personaje din cîn‑
tecelele pentru copii, astăzi au nume precum „Puşti isteţi” şi
„Micii Einstein”.
Poate că în Marea Britanie lipsesc unele detalii mai trăsnite,
dar şi aici se vorbeşte despre tabele de evaluare şi călătorii de
învăţare. Unele creşe au zone de joacă pentru bebeluşi vopsite
numai în alb şi negru, pentru a‑i ajuta să se concentreze mai
bine – pînă la urmă, de ce să rămînem la imagini colorate
imprimate pe carton cînd putem zugrăvi o întreagă încăpere în
doar două culori ? Mesele şi scaunele mici au etichete în limbi
străine imposibil de identificat, probabil mai degrabă în bene‑
ficiul părinţilor decît al ţîncilor neştiutori.
Fonturile în stil Peter‑and‑Jane folosite pe site‑uri abia dacă
maschează ambiţiile instituţiilor. Pînă să împlinească 2 ani,
micuţii sînt îndrumaţi spre arii specifice de învăţare şi dezvol‑
tare, inclusiv „citire” şi „matematică”.
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O creşă privată din nordul Londrei afişează rezultatele la
examene pe cinci ani pentru a demonstra cît de mare este
succesul cu care elevii săi intră la cele mai impenetrabile şcoli
private din capitală. Pentru părinţii care se gîndesc şi mai departe
în viitor, adaugă : „Este minunat să ştim că cel puţin nouă din‑
tre foştii noştri elevi au intrat la Oxbridge în septembrie”.
Dacă vă trimiteţi copilul la astfel de şcoli, este ca şi cum
v‑aţi face o asigurare. Comoara de la finalul acestui curcubeu
educaţional este o universitate de top şi o carieră profesională
foarte căutată. Altădată, majoritatea copiilor şi părinţii lor nici
măcar nu începeau să se gîndească la studiile postliceale pînă
în clasa a XI‑a. Astăzi, prima piesă din şirul de domino cade în
astfel de creşe ambiţioase.
Ar fi simplu să ignorăm aceste fapte ca petrecîndu‑se doar
în sistemul privat. Dar nici în sistemul de stat joaca de‑a bucă‑
tăria într‑un colţ amenajat şi picturile din amprente nu mai sînt
considerate o pregătire suficientă pentru viaţă. Astăzi, cînd un
ţînc îi arată cu mîndrie educatoarei un desen, el nu mai este
pur şi simplu acceptat cu un zîmbet. Va fi evaluat pentru apor‑
tul la dezvoltare şi va fi îndosariat. Acesta este curriculumul de
la creşă, sau Etapa Fundamentală din Primii Ani, obligatorie
pentru toate creşele, grădiniţele şi bonele începînd din 2008.
Totul începe destul de lin, cu evaluări pentru a se vedea
dacă cel mic „conştientizează cum să negocieze spaţiul şi obiec‑
tele din jur”, dacă „poate să‑şi comunice necesităţile fizice pre‑
cum alimentele şi băuturile” sau dacă „poate să le transmită
adulţilor cînd nu se simte confortabil”. Apoi, ritmul se înteţeşte.
S‑au stabilit 69 de „obiective ale învăţării timpurii”. Pînă împli‑
nesc 5 ani, se aşteaptă de la copii nu numai să fie capabili să
numere pînă la 20, ci şi să arate că pot să rezolve o serie de
probleme şi să înţeleagă concepte precum înjumătăţirea şi dublarea.
Chiar şi după ce curriculumul a fost relaxat în 2012, criticii
spun că se pune în continuare un accent prea mare pe deter‑
minarea copiilor de 3‑4 ani să desfăşoare activităţi la birou, cum
ar fi scrierea, ortografierea şi matematica, înainte chiar să meargă
la şcoală oficial – fapt care se întîmplă în Marea Britanie la
vîrsta de 5 ani, înaintea tuturor celorlalte ţări din Europa. Dar,
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aşa cum spune un ministru al Educaţiei, nu vrem să‑i vedem
pe copiii mici „alergînd aiurea, fără nici un scop”.
Dimpotrivă : specialiştii în dezvoltarea timpurie şi cei care
lucrează cu copii spun că acest lucru este de dorit, întrucît
copiii mici nu sînt construiţi să tacă, să stea liniştiţi, să‑şi ţină
mîinile acasă şi să aibă mereu răbdare. Copiii trebuie să se
mişte, să se joace, să aibă spirit de aventură şi să‑şi folosească
tot corpul pentru a învăţa.
Dar există beneficii mai tîrziu pentru copiii care încep edu‑
caţia formală devreme? Kathy Hirsh‑Pasek, profesor de psihologie
şi director al Laboratorului de Limbaj Infantil de la Universitatea
Temple, Philadephia, a făcut o comparaţie între copiii din gră‑
diniţele orientate spre rezultate academice şi cei din grădiniţe
fără astfel de obiective prestabilite2.
Pînă la vîrsta de 5 ani, copiii din şcoala academică învăţau
mai multe litere şi cifre. Totuşi, acest avantaj dispărea pînă
împlineau 6 ani. De asemenea, copiii din şcolile unde existau
mai multe presiuni erau mai puţin dornici să înveţe şi aveau
mai puţină imaginaţie3.
Deşi nu se prea discută despre acest lucru, imboldul guver‑
nului în sensul educaţiei timpurii se explică în mare parte prin
intenţia sa de a include copiii din medii defavorizate, care ajung
la şcoală cu aproape un an în urma copiilor din familiile din
clasa de mijloc, conform Sutton Trust. Miniştrii se plîng că o treime
dintre copii încep şcoala propriu‑zisă fără să aibă nici cele mai
elementare deprinderi de limbaj. Dar nu există şanse ca aceştia
să fie aceiaşi copii înscrişi la cursurile de limbaj al semnelor
Talking Tots la vîrsta de 1 an, şi nici aceia pentru ai căror mame
şi taţi seara părinţilor este cea mai aşteptată zi din calendar.
În clasă este nevoie de concentrare intensă pentru a le da
ajutor celor care nu‑l primesc acasă. Concomitent însă, acest
lucru face în cele din urmă ca tinerii din clasa de mijloc să fie
urmăriţi permanent, deşi acasă părinţii lor îi ţin sub observaţie
deja. Programele de învăţămînt standardizate, impuse trec cu
vederea că creşa deja îi taxează pe micuţii a căror dezvoltare
nu le permite să stea liniştiţi şi să se concentreze la mese în
intervale lungi de timp. Pînă la urmă, atunci cînd copilul încă
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nu poate să folosească singur oliţa, chiar va fi capabil să stea
la masă şi să termine o fişă de lucru ?
Date fiind neliniştile care îi înconjoară, nu este de mirare că
unii dintre aceşti copii ajung să considere educaţia stresantă.
În loc să iasă afară în fugă după o zi la creşă, bucuroşi că au
învăţat ceva, copiii ajung acasă năuciţi şi stimulaţi în exces.
Copiii încep să se compare cu ceilalţi de vîrsta lor pe la
5 ani, afirmă psihologii pediatri. Orice educator vă va spune
că, pe la 7 ani, fiecare elev ştie exact care îi este poziţia în clasă
şi în ce curent se încadrează, indiferent ce culoare – în semn
de evaluare – are banca lui. În acest context, evaluările atente
sînt utile pentru a nu‑i pierde din vedere pe copiii cu probleme
materiale grave sau cu întîrzieri de dezvoltare. Dar, aşa cum
testul IQ‑ului – dezvoltat pentru identificarea copiilor care aveau
cea mai mare nevoie de ajutor – s‑a transformat într‑un mod
de evaluare a unor populaţii întregi, tot astfel evaluările de la creşă
şi din şcoala primară sînt folosite pentru a‑i clasifica pe copii.
Un băieţel de 5 ani, indiferent de mediul din care provine,
care crede că nu se pricepe la matematică nu înţelege că este
la fel de important că ştie să construiască o navă spaţială pe
mai multe nivele din Lego. O fetiţă care încă nu poate extrage
esenţa semnificaţiei dintr‑un fragment de text probabil că nu
crede cînd i se spune că este la fel de impresionant că poate
să meargă pe bicicletă fără roţi ajutătoare. Aceşti copii poate că
se dezvoltă ceva mai lent, dar ar putea să înflorească mai tîrziu.
Dar în acest sistem, cei care se dezvoltă de timpuriu sînt favo‑
rizaţi, iar ceilalţi marginalizaţi.
Eşecul se poate autoadeveri. Educatorilor, presaţi de module
succesive, le poate fi mai dificil să‑i înveţe pe copiii care se
dezvoltă ceva mai lent. Adesea, nu au timp să repete sau să
fixeze concepte mai dificil de înţeles. La matematică, în cazul
în care un copil nu are timp să înţeleagă o idee complexă precum
numeraţia poziţională, el nu va înţelege nici operaţiile – aduna‑
rea sau înmulţirea – care se învaţă ulterior.
Bineînţeles, copiilor trebuie să li se dea provocări, dar cu
care să se poată descurca, şi nu imposibile pentru puterile lor.
Pînă atunci, un copil îngrijorat îşi va da seama în mod cert de
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diferenţa dintre zîmbetele largi ale educatorilor pentru copiii
cu o dezvoltare rapidă şi privirile dezamăgite adresate lui. În
scurt timp, copiii se îngrijorează că nu sînt printre cei care
„pricep”, iar panica şi anxietatea se autoperpetuează. Mici voci
interioare încep să şoptească şi să insinueze : „Poate că nu sînt
chiar aşa de isteţ”.
În graba de a‑i face pe copiii noştri să o ia înaintea altora,
părinţii excesiv de zeloşi, care nu înţeleg dezvoltarea copilului,
le pot afecta negativ abilităţile, declarîndu‑i „pregătiţi pentru
şcoală”. Dacă lucrează, pot fi atraşi de faptul că şcoala este mai
ieftină decît îngrijirea copilului acasă sau decît grădiniţele pri‑
vate costisitoare. Însă faptul că un copil de 1 an şi 10 luni ştie
să numere pînă la 20 nu înseamnă că înţelege semnificaţia
cifrelor. Probabil că a memorat şirul ca pe un cîntecel, aşa cum
a memorat „Alunelul”.
De asemenea, faptul că un copil poate să citească cuvintele
de pe o pagină nu înseamnă că poate să extragă semnificaţiile
subtile necesare pentru a‑i plăcea textul şi nici că poate să
extrapoleze interpretările nuanţate cerute de exerciţiile de com‑
prehensiune tot mai dificile de la şcoală.
Imaginaţi‑vă că aveţi în faţă un text în limba italiană şi că
nu aţi învăţat niciodată limba. Cu siguranţă că îl veţi putea citi
cu glas tare şi poate că veţi ghici semnificaţia cîtorva cuvinte.
Dacă nu aveţi cunoştinţe bune de italiană, exerciţiul nu vă va
face plăcere şi nu veţi vrea să‑l continuaţi.
Acesta este motivul pentru care copiii care au fost doar
antrenaţi să „decodifice” ca un robot literele sînt atît de plictisiţi
de citit. Poate că sînt capabili să pronunţe cuvintele, dar nu sînt
capabili neapărat şi să înţeleagă întreaga semnificaţie a propo‑
ziţiei. Este periculos să insistăm asupra cititului prea devreme
deoarece le‑am putea cere copiilor să facă ceva pentru care
creierele lor încă nu sînt pregătite. Se estimează că unul din
zece copii de şcoală primară este afectat de o putere slabă de
înţelegere, însă acest fapt trece adesea neobservat4.
Citirea corectă depinde de conlucrarea dintre multe funcţii
diferite ale creierului – văd, auz, vorbire şi capacitatea de a
vedea cu ochii minţii despre ce se discută. Rapiditatea cu care
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se coordonează toate acestea depinde de mielinizare – dezvol‑
tarea membranei sau învelişului axonilor (celulele) dintre neu‑
roni. La naştere, conexiunile dintre celulele creierului sînt ca
nişte fire dezgolite. Acumularea izolaţiei – sau mielinizarea –,
care permite semnalului să se deplaseze rapid de‑a lungul său,
este un proces continuu care se prelungeşte pînă în adolescenţă.
Totuşi, potrivit neurologilor, conexiunile necesare citirii nu
se formează adesea pînă la 5‑7 ani, iar la băieţi mai tîrziu decît
la fete. Mai mult decît atît, studii derulate cu decenii în urmă
pe copii educaţi de mici şi copii instituţionalizaţi la o vîrstă mai
mare nu au identificat o diferenţă clară între nivelul citirii de
mai tîrziu înregistrat de fiecare categorie. Singura diferenţă este
că cei care încep să citească de foarte mici devin mai puţin
motivaţi.
Cînd tot ceea ce aud copiii privilegiaţi sînt laudele exagerate
ale părinţilor la adresa inteligenţei lor pentru a le creşte încre‑
derea în sine, distanţa dintre ce li se spune acasă şi ce li se
întîmplă la şcoală începe să crească. Pe unii copii, acest fapt îi
face să nu mai aibă încredere în părinţii lor şi chiar îi înfurie
din cauză că adulţii atotputernici din vieţile lor nu pot să facă
o magie şi să rezolve problema.
Însă părinţii competitivi, atraşi de – asta e realitatea – posi‑
bilitatea de a se lăuda cu un membru al familiei care citeşte
devreme, pun presiuni încontinuu asupra copiilor pentru a
avea tot mai multe realizări de la o vîrstă cît mai fragedă.
Trebuie doar să fim atinşi de paranoia cu privire la care carte
din seria Biff and Chip a ajuns copilul (unele şcoli primare au
renunţat să mai folosească dosare din plastic ale căror culori
indică nivelul de citire deoarece părinţii verificau constant nive‑
lul la care ajunseseră colegii copilului lor) ca să vedem cît de
mult noi, părinţii, vrem să transformăm totul într‑o cursă. Dar
unde anume vrem să ajungem ?
În astfel de momente ne‑ar prinde bine să ne amintim vechea
fabulă cu broasca‑ţestoasă şi iepurele. Nu are rost să avem un
copil care în clasa I aduce acasă cărţi de lectură de nivel avan‑
sat, dacă pînă în clasa a IV‑a cititul îi displace atît de mult, încît
nu mai vrea să citească singur. Probabil, motivul parţial pentru

