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COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE LA PREŞCOLARI

Dezvoltarea psihică, pe baza tabloului psihologic al vârstelor, pune alături ceea ce
„vrem şi dorim ”, de la copil în slujba vieţii şi activităţile subiectului uman care implică o
dinamică evolutivă, cu o transformare internă ce subliniază unitatea între stabilitate şi mişcare
şi devenire. Întreaga dezvoltare psihică, prin etapele copilăriei, reprezintă trepte succesive
spre asimilarea acţiunilor şi conduitelor specifice omului. „Copilul tinde spre adult ca spre
starea lui de echilibru”. H. Wallton – Evoluţia psihologică a copilului.
Trăsătura esenţială a copilului este cea de fiinţă în devenire, cu profunde şi ritmate
transformări, cu etape, ca o istorie a fiecărui individ uman, care include treptele evolutive pe
traiectoria vieţii şi devenirii fiecăruia. Orice treaptă a dezvoltării face parte dintr-un
proces continuu, fiecare fiind o „succesiune logică a progreselor”. I. Druţu, E. Fodor, T.
Kulcsar, T. Podar, M. Ţurcaş – Psihologie, manual pentru liceele pedagogice. Ea presupune
un moment al evoluţiei mintale şi un anume comportament. Astfel, activităţile din perioada
antepreşcolară, pe care ne bazăm şi sprijinim în formarea preşcolarului, alături de solicitările
şcolarităţii, duc la optimizarea dezvoltării psihice în perioada preşcolarităţii.
Ca fundament al dezvoltării copilului, vârsta preşcolară, ca etapă a copilăriei, aduce
copilului spre educaţie şi învăţare, cu şanse egale, integrare timpurie într-un sistem
instituţionalizat, oferind cadrul organizat în dezvoltarea generală, polivalentă a copilului.
O viziune unitară asupra copilăriei, cu toate cele trei stadii ale acesteia, care
reprezintă „marele start”, face posibilă pregătirea pentru şcoală. „Educaţia copiilor de vârstă
preşcolară este un preambul a oricărei politici educative şi culturale. În lumina psihologiei
moderne, ca şi a simplei observaţii, importanţa primei copilării în dezvoltarea ulterioară a
aptitudinilor şi a personalităţii apare deosebit de limpede.” E. Faure – A învăţa să fii.
Este bine ştiut că, întreaga lume pune pe primul plan „educaţia” şi nu se poate să nu
se acorde o atenţie maximă pregătirii acelora care vor fi înlocuitorii zilei de azi.
„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii, el
trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelepciunii, să-i
dea treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi şi de a imita tot
ceea ce este excelent şi demn de laudă.” I. Mureşan – Vârstă, performanţă şi creativitate.
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Potenţialul formativ al preşcolarului rezultă din faptul că, la această vârstă, întâlnim
o maximă receptivitate şi sensibilitate, cât şi o mobilitate şi o flexibilitate psihică, ce permite
achiziţii însemnate, jocul constituind forma tipică de activitate. Acesta oferă cadrul explorării
şi învăţării, descoperind modalităţi de expresie atitudinală, cu dezvăluiri ale naturii copilului
în acţiune, a forţelor, a afirmării sale. Prin îmbinarea jocului cu alte activităţi, sub îndrumare,
copilul dobândeşte noi particularităţi psihice, îmbogăţindu-şi experienţa cognitivă,
extinzându-se sfera reprezentărilor, funcţia reglatoare a sistemului verbal intensificându-se.
Lumea întâmpină primii paşi ai copilului cu întrebări, cu prudenţă, cu îndoială, cu
gândul unei surprize. Primii paşi se învaţă... şi apoi totul se învaţă! Se învaţă să fii copil şi să
înţelegem copilăria, se învaţă să fii tânăr şi învăţăm să înţelegem tinereţea, să învaţă să fii
bătrân şi încercăm să răbdăm bătrâneţea şi apoi... se învaţă să murim încetul cu încetul...
„Creşterea copiilor, de la naştere la maturitate, se realizează conform unor etape
succesive şi unitare, care sunt ca nişte capitole distincte ale aceleeaşi istorii.” M. Debesse –
Etapele educaţiei . Se subliniază astfel, unitatea şi continuitatea creşterii, a educării şi a
învăţării, fiecare etapă pregătind, teoretic şi practic, etapa următoare.
Ansamblul condiţiilor prezente la „startul” în problema şcolarităţii, ca sarcină a
învăţământului preşcolar, îmbracă cerinţe şi forme propuse spre reuşită, prin cunoaşterea
mecanismelor intelectuale ale etapei cuprinse între 3/6ani.
Vârsta de trei ani marchează intrarea copilului într-un proces de învăţare, proces
care-i modifică atitudinile, comportamentul şi face trecerea de la acţiunile complet dirijate de
adult, la acţiuni voluntare, autodirijate, independente. El intră, astfel, într-o lume a sa,
constituită mai ales prin joc, activitatea dominantă din grădiniţă, în care apar acţiunile practice
cu obiectele sau se însuşesc norme social-morale. Jocul reprezintă o „decentrare a psihicului,
de pe activitatea de percepere, pe activitatea de implataţie în viaţa cultural – socială, prin
simbolizări ample şi complexe.” U. Şchiopu, E. Verza – Psihologia vârstelor. Intervine în
această cotitură noul sistem de relaţii sociale, copilul devenind obiectul unor influenţe
instructiv–educative sistematice, etapa cuprinsă între 2-7/8 ani fiind denumită de J. Piaget
„perioada preoperatorie ce merită urmărită de sine stătător pentru importanţa principalei sale
achiziţii.” A. Cosmovici, L. Iacob – Psihologie şcolară.
Perioada de la 3 la 6/7 ani este una dintre cele mai complexe etape de dezvoltare a
personalităţii, în care se pun bazele gândirii, conştiinţei morale, aptitudinilor şi intereselor.
„Se elaborează modalităţi de interacţiune şi integrare socială şi se produce trecerea de
la <centrarea subiectivă> (egocentrism) a întregii personalităţi , la o decentrare cognitivă,
morală şi socială a copilului .” Revista învăţământului preşcolar .
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Conform lui Jean Piaget, perioada cuprinsă între 3/6 ani este numită copilărie
mijlocie,

principala

achiziţie

este

„iniţiativă

vs.

retragere,

vinovăţie,

corolarul

axiologic=finalitatea în acţiuni (teleonomia)”. A. Cosmovici, L. Iacob – Psihologie şcolară.
Perioada cuprinsă între 6/12 ani concretizează copilăria mare, principala achiziţie este
„sârguinţă, eficienţă vs. inferioritate, corolarul axiologic=competenţă” A. Cosmovici, L.
Iacob – Psihologie şcolară .
Perioada preşcolară, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, U.
Şchiopu şi E. Verza au împărţit această etapă în trei subperioade „preşcolarul mic (3/4 ani),
preşcolarul mijlociu (4/5 ani) şi preşcolarul mare (5/6 ani)” U. Şchiopu, E. Verza – Psihologia
vârstelor.
Perioada preşcolarului mic se caracterizează printr-o creştere a intereselor, a
aspiraţiilor şi a aptitudinilor mărunte implicate în satisfacerea plăcerilor de explorare a
mediului.
La vârsta preşcolară mijlocie, pe plan psihologic, se intensifică dezvoltarea
limbajului, a conştiinţei, jocul devenind activitatea de bază, iar conduitele lui devin mai
nuanţate.
Preşcolarul mare manifestă o mai mare agilitate, inteligenţă, reticenţe în situaţii
uşor penibile. Câmpul atenţiei este dominat de o înţelegere mai profundă a situaţiilor.
Capacitatea de învăţare devine activă.
„Preşcolarii de vârstă mică, mijlocie, mare se aseamănă între ei prin anumite
însuşiri psiho-fizice cu relativă stabilitate în perioada prin care trec.”. H. Barbu, A. Mateiaş,
E. Rafailă, E. Popescu, F. Şerban – Pedagogie şcolară, manual pentru Şcoli Normale. Ei sunt
nişte identităţi, din punct de vedere genetic. De aceea „fiecare om seamănă cu unii şi nu
seamănă cu nimeni”. H. Barbu, A. Mateiaş, E. Rafailă, E. Popescu, F. Şerban – Pedagogie
şcolară, manual pentru Şcoli Normale.
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