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QUO VADIS PLANUL JENA

CS dr. Monica Cuciureanu*
Rezumat
Cadre didactice şi experţi din ţară şi străinătate s-au întrunit după 20 de ani
de practică a Planului Jena în România pentru a analiza parcursul acestei
alternative educaţionale în ţara noastră, pentru a celebra momentul, dar şi
pentru a schiţa parcursul acestui model pedagogic alternativ în anii următori.
Articolul are la bază intervenţiile autoarei „Reforma în educaţia timpurie din
România din perspectiva Planului Jena” şi „Tendinţe actuale în mişcarea
Planul Jena din România”, susţinute în cadrul seminarului naţional cu
participare internaţională „Planul Jena în România – două decenii de
existenţă” (Mangalia, 5 - 7 septembrie 2014).
Cuvinte-cheie: Planul Jena, provocări, evoluţie, tendinţe de dezvoltare.
Abstract
Teachers and experts from Romania and abroad have met to celebrate 20
years of activity according to the Jena Plan in Romania, but also to analyze
the recent history of this educational alternative in our country and to design
its future development. This article starts from two contributions of the author
”Reform in Early Childhood Education from the perspective of the Jena Plan”
and ”Recent tendencies in the Jena Plan movement in Romania”, held during
the national seminar with international participation ”Jena Plan in Romania
– Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 - 7 September 2014).
Keywords: educational pluralism, identity, alterity, difference, educational
alternative.
1. Introducere
În ultimii 20 de ani s-a creat o comunitate foarte activă a cadrelor didactice
din învăţământul preşcolar, care au manifestat interes specific pentru
alternativa educaţională Planul Jena. Acest segment foarte activ de cadre
didactice are curajul să tatoneze, să încerce, să experimenteze, să facă
microcercetări, din dorinţa de a răspunde cât mai bine nevoilor copiilor din
grupă. Ele au drept model cercetarea pedagogică empirică (Pädagogische
Tatsachenforschung), promovată de Peter Petersen, iniţiatorul Planului Jena.
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Acesta recomanda fiecărui profesor să facă cercetare în propria clasă, apoi
să facă schimb de experienţă, pentru a învăţa în permanenţă din realitatea
comunităţii educaţionale şi pentru a se adapta cât mai bine copiilor.
Cercetarea empirică rămâne şi astăzi o modalitate foarte bună de
autoreglare, de învăţare din realitatea practicii curente, fiind un prilej de
reflexie la ceea ce se întâmplă zi de zi în grupă, cu grupul de copii şi cu
fiecare copil în parte.
În urma unor cursuri de formare derulate cu educatoare din mai multe judeţe
(de exemplu din judeţele Buzău şi Prahova) cadrele didactice au ajuns să
se cunoască, să se împrietenească şi apoi au păstrat legătura între ele. Sau desfăşurat schimburi de experienţă între grădiniţe, educatoarele s-au
întâlnit la diferite manifestări (seminarii, întâlniri de lucru etc.) şi au început
să lucreze în reţea, au ajuns să comunice bine între ele şi să se susţină
reciproc. O comunitate profesională activă este benefică dezvoltării fiecărui
membru în parte, dar este şi o premisă pentru inovaţie într-un cerc mai larg
de profesionişti şi pentru reforma sistemului de învăţământ de „jos în sus”.
2. Rolul alternativelor educaţionale în reforma educaţiei timpurii din
România
În segmentul educaţiei timpurii s-au petrecut schimbări spectaculoase după
1990: trecerea la perspectiva holistică asupra dezvoltării copilului, cu impact
asupra abordării integrate a problematicii ce ţine de sănătatea, îngrijirea,
protecţia şi educaţia acestuia; schimbarea curriculumului şi introducerea
conceptului de lucru pe „arii de stimulare” care permit tratarea interdisciplinară
a conţinuturilor, dar şi o individualizare progresiv mai mare în procesul
educativ; introducerea unor metode şi tehnici de lucru interactive; gruparea
copiilor pe nivele, trecând de la grupele omogene din punct de vedere al
vârstei (copii de 3, 4, 5, 6 ani) la plaje mai largi, şi o grupare eterogenă din
acest punct de vedere (copii de 3-4 ani în nivelul întâi, copii de 5-6 ani în
nivelul al doilea).
Tot în învăţământul preşcolar s-a derulat pentru prima oară un program de
educaţie parentală – programul „Educăm aşa”, susţinut cu sprijinul unor
experţi din Olanda. Este şi în actualitate programul de educaţie parentală
cu cea mai mare răspândire teritorială (se derulează aproape în toată ţara)
şi, aşa cum rezultă din investigaţiile făcute în cadrul Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei (Cuciureanu, 2010), a avut un impact deosebit asupra unei categorii
largi de populaţie: familiile copiilor din grădiniţe. Programul se remarcă şi
prin faptul că are posibilitate de autosusţinere şi multiplicare. În segmentele
următoare din sistemul de învăţământ – în învăţământul primar, în cel
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secundar – nu mai există programe parentale specifice de o asemenea
anvergură. Cadrele didactice reclamă de altfel acest lucru şi, cu cât copiii
devin mai mari, cu atât legătura şcolii cu familia este mai slabă, în unele
cazuri chiar se pierde cu totul, deşi problemele copiilor sunt câteodată mult
mai grave, mai acute pe măsură ce aceştia cresc în vârstă.
Majoritatea accentelor şi elementelor inovative care apar în actualitate în
sistemul educaţiei timpurii din ţara noastră au fost iniţiate sau fac parte din
particularităţile alternativelor educaţionale. Deşi alternativele educaţionale
nu au fost numeroase din punct de vedere numeric, ele au polenizat cu idei
noi şi cu experienţe valoroase sistemul naţional de învăţământ. Acesta a
fost unul dintre principalele beneficii aduse de apariţia alternativelor
educaţionale şi în România: la scală mică se experimenta, se tatona, iar
apoi elementele pozitive, bunele practici se preluau la nivelul cadrelor didactice
sau se generalizau la nivelul întregului sistem de educaţie. Aşa s-au introdus
şi elemente inovative menţionate mai sus.
Dincolo de acest aspect, în ţara noastră ele au conferit sens ideii de libertate
de opţiune în educaţie, căci abia în condiţiile pluralismului educaţional putem
vorbi de libertatea părinţilor de a alege un model pedagogic în acord cu
viziunea despre educaţie a familiei din care copilul face parte. Varietatea de
modele şi accentele diferite pe care alternativele le pun vin să îmbogăţească
peisajul educaţional din România atât pentru copii, cât şi pentru părinţi şi
cadre didactice.
În anul 2011 s-a realizat în cadrul I.S.E. lucrarea „Punţi de trecere între
învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice alternative în
sistemul românesc de învăţământ” (Cuciureanu, 2011). La această cercetare
au participat toate alternativele educaţionale: fie toate unităţile în care era prezent
modelul respectiv (Montessori, Planul Jena, Freinet, Pedagogia curativă – care
erau mai puţine din punct de vedere numeric), fie a fost făcută o selecţie a
unităţilor – în cazul celor care sunt mai numeros reprezentate la nivel naţional
(cum sunt alternativele educaţionale Step by Step şi Waldorf). S-a realizat un
eşantion reprezentativ, nefiind necesar să se investigheze toate unităţile
respective. Această lucrare este un punct de reper deosebit de interesant şi
important, alături de lucrarea realizată în anul 2001 sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării (Alternativele educaţionale din România, 2003), pentru
că realizează o retrospectivă (la fiecare 10 ani) şi arată evoluţia acestor modele
în ţara noastră. Văzând de unde s-a plecat în 1990-1994, putem încerca să
anticipăm tendinţele de dezvoltare ale alternativei Planul Jena şi în viitor.
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Iată câteva concluzii importante ale acestei cercetări:
În primul rând, opţiunile pentru învăţământul alternativ sunt individuale.
Există mai întâi opţiunea pentru învăţământul tradiţional sau alternative
educaţionale şi apoi, eventual, pentru o anume alternativă educaţională.
Acesta este în mod firesc un demers pe care îl face părintele. Părinţii aleg
ce este mai potrivit pentru copilul lor, în funcţie de viziunea lor asupra
educaţiei. Dar este în acelaşi timp şi o opţiune făcută de cadrul didactic.
Este foarte important ca acesta să fie lăsat să decidă dacă vrea sau nu să
lucreze respectând principiile unui anume model pedagogic. Este important
să nu fie forţat să intre într-o mişcare pedagogică alternativă, ci să adere
doar la idei care îl reprezintă. Altminteri, există riscul de a înlocui un sistem
coercitiv cu altul. Libertatea în educaţie şi exprimarea conştientă a unei
opţiuni se pot asigura doar în contextul existenţei pluralismului
educaţional.
Ce s-a mai conturat în cadrul acestei cercetări este o răspândire neuniformă
a alternativelor educaţionale. Unele s-au dezvoltat doar în anumite judeţe
(este cazul alternativei Planul Jena, de exemplu). Dacă există interes pentru
ele în alt judeţ, unde alternativa nu s-a dezvoltat, atunci pot să apară dificultăţi.
Răspândirea neuniformă se corelează şi cu lipsa unui parcurs educaţional
complet. Cele mai multe alternative (cu excepţia pedagogiei Waldorf şi a
Pedagogiei curative) nu au parcurs şcolar complet, ceea ce este privit ca
dezavantajos de către părinţi.
S-a constatat că, în general, baza materială a grupelor/ claselor care aplică
alternative educaţionale este mai bună decât a celor din învăţământul
tradiţional – nu datorită unei repartizări inegale a fondurilor, ci datorită faptului
că resursa umană din alternativele educaţionale este mai angajată, mai
dispusă să facă eforturi în această direcţie. Educatoarele/ învăţătoarele sunt
foarte implicate, deschise colaborării cu familia, părinţii sunt conştienţi de
importanţa educaţiei, interesaţi de a investi în educaţie şi cu mare
disponibilitate pentru colaborarea cu şcoala. O altă concluzie a studiului
vizează resursa umană: în general, resursa umană este cu înaltă calificare
(de regulă sunt cadre didactice care au gradul I, care au urmat cursuri de
specializare, fără de care de altfel nici nu pot lucra în grupe/ clase organizate
după modele pedagogice alternative). Este o resursă umană foarte
valoroasă, cu un grad ridicat de calificare.
Specific alternativelor educaţionale este şi programul mai lung pe care ele
îl oferă (din punct de vedere numeric grupele/ clasele Step by Step au dominat
eşantionul, iar în această alternativă programul este mai lung decât în unităţile
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cu învăţământ tradiţional). În contextul unui program mai lung şi, uneori, a
unor grupe de copii mai puţin numeroase, se realizează şi o individualizare
sporită în procesul educaţional.
Calitatea mediului educaţional, organizarea activităţilor şi diversitatea
lor, centrarea pe copil şi individualizarea în procesul educaţional sunt
aspecte deosebit de apreciate de către părinţi. Ei consideră că principalul
câştig pe care copilul lor îl are urmând cursurile alternativelor educaţionale
este pregătirea pentru viaţă.
3. Retrospectiva Planului Jena în România
Planul Jena permite cadrelor didactice familiarizarea progresivă cu principiile
lui de funcţionare şi aplicarea acelora dintre ele care ajută la soluţionarea
unor dificultăţi sau probleme ce apar în procesul educaţional. Este un model
deschis şi coerent, care încearcă să răspundă nevoilor copiilor, cadrelor
didactice, părinţilor, întregii comunităţi educaţionale.
Ca document programatic poate fi privit la nivel internaţional Carta şcolii
primare – principii ale Planului Jena, elaborată de specialişti olandezi (Both,
K., Vreugdenhil, K., 1989), care recunoşteau în anii 1980 nevoia actualizării
şi dezvoltării conceptuale a Planului Jena la nivel internaţional şi naţional.
Carta cuprinde douăzeci de principii, care permit fiecărei unităţi de învăţământ
şi fiecărui cadru didactic ce aplică Planul Jena să-şi măsoare propria distanţă
faţă de un model ideal al şcolii Planul Jena.
Primele cinci principii vizează drepturi fundamentale ale omului, ce apar
şi în documente internaţionale semnate de un mare număr de ţări, între
care şi România: Convenţia Internaţională privind Drepturile Omului,
Convenţia privind Drepturile Copilului etc. Acestea stipulează recunoaşterea
unicităţii individului, a dreptului la dezvoltarea propriei identităţi, la creativitate
şi la dezvoltarea unor relaţii proprii în mediul înconjurător. Următoarele cinci
principii se referă la traiul în comun în comunitate şi societate, la colaborarea
interumană, care trebuie să ofere fiecărui individ ocazia şi stimulii dezvoltării propriei
identităţi, la toleranţa interumană, la respectul, grija şi responsabilitatea pentru
resursele naturale şi culturale comune.
Ultimele zece puncte ale documentului se referă la principiile de organizare
şi funcţionare ale şcolii Planul Jena. Prin prisma acestora, şcoala trebuie
privită ca o organizaţie care se transformă, învaţă, ca un organism viu, se
dezvoltă şi evoluează odată cu societatea şi cu cei care o populează: copii,
cadre didactice, părinţi.
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Extinderea Planului Jena în România se datorează în mare parte acestei
perspective şi deschiderii modelului faţă de realităţile şi nevoile comunităţii
educaţionale. Cadrele didactice care aplică principii ale Planului Jena au
aflat soluţii la unele probleme cu care se confruntau în activitatea cu copiii şi
au transmis colegelor soluţiile lor, aflate prin aplicarea principiilor Planului
Jena. Modelele de bune practici au fost popularizate la nivel regional, ceea
ce a condus la creşterea numărului de persoane interesate de pedagogia
Planului Jena. Întâlnirile regulate în cercurile pedagogice şi comisiile
metodice, vizitele de lucru, schimburile de experienţă între cadrele didactice
care aplicau principiile acestui model pedagogic au fost principalele modalităţi
de extindere a Planului Jena în ţara noastră.
Acest proces a fost susţinut ştiinţific prin activităţi de formare organizate de specialişti
ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene
şi Casele Corpului Didactic. Organizarea unor evenimente care promovau
alternativele educaţionale au contribuit la informarea inspectorilor de specialitate
din toată ţara. O parte dintre aceştia au manifestat deschidere pentru modelele
prezentate, facilitând informarea cadrelor didactice din judeţele pe care le reprezentau
şi contribuind astfel la extinderea alternativelor educaţionale.
Alţi promotori importanţi au fost copiii şi părinţii, care au cunoscut
nemijlocit practica Planului Jena. În general, părinţii s-au declarat mulţumiţi
de rezultatele procesului educaţional. Acest lucru se reflectă şi în numărul
solicitărilor înregistrate, de a-şi înscrie copiii în grupe Planul Jena. Motivaţia
părinţilor în alegerea unităţii/ grupei pe care o frecventează copilul este,
de regulă, multiplă, cumulativă. Prin urmare, nici mulţumirea lor nu se
datorează exclusiv aplicării principiilor alternativei educaţionale, ci şi altor
factori precum calitatea resursei umane, programul de lucru al unităţii,
activităţile opţionale oferite etc. Elementele apreciate în mod special de părinţi
şi cadre didactice care aplică principii ale Planului Jena sunt:
• Promovarea dialogului, comunicării şi colaborării;
• Încurajarea autodeterminării şi a învăţării responsabile;
• Respectul faţă de ceilalţi, faţă de unicitatea individului şi faţă de diversitate;
• Dezvoltarea gândirii critice şi creative, cunoaşterea şi dezvoltarea culturii
şi a valorilor comunităţii;
• Deschiderea pentru inovaţie, cercetare, dezvoltare şi învăţare;
• Stimularea bucuriei de a învăţa.
În intervalul 2001-2005 a avut loc o creştere constantă a numărului de cadre
didactice interesate şi inspirate de Planul Jena. Odată cu intensificarea
fenomenului de schimbare a resursei umane din funcţii-cheie (inspectori de
specialitate, directori de şcoli), cu înfiinţarea Agenţiei Române de Asigurare a
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Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (deci cu apariţia unor noi rigori formale,
de măsurare a activităţilor din unităţile de învăţământ) şi cu apariţia situaţiei de
criză economică, ce a afectat întreaga societate românească (prin urmare şi
şcoala), au apărut în anii următori situaţii care au condus la diminuarea
numărului celor care se declară a lucra potrivit principiilor Planului Jena:
– cadre didactice din mediul rural, care au intrat în programul de formare
Planul Jena după 2006 şi ale căror unităţi nu au posibilitatea de a achita
taxa de acreditare, potrivit metodologiei ARACIP în vigoare;
– cadre didactice din unităţi de învăţământ comasate cu alte unităţi mai
mari, ai căror directori, respectiv colegi, nu promovează principiile
pedagogice ale acestei alternativei educaţionale;
– cadre didactice care urmează cursurile de formare, dar care nu declară
apoi că lucrează potrivit principiilor Planului Jena, din cauza birocraţiei
asociate unei astfel de schimbări;
– inflaţia de legi şi documente normative care modifică perpetuu cadrul de
funcţionare a învăţământului din ţara noastră;
– în unele cazuri, intensificarea motivaţiei extrinseci de formare în
detrimentul celei intrinseci.
Pentru susţinerea comunităţilor educative care doresc să inoveze procesul
de învăţământ în spiritul Planului Jena, s-a constituit în anul 2011 Asociaţia
Planul Jena din România, o organizaţie profesională ai cărei membri sunt
cadre didactice din ţară, care aderă la principiile Planului Jena şi le aplică în
procesul de învăţământ.
4. Planul Jena – perspective de viitor
Pornind de la concluziile ştiinţifice ale studiului Punţi de trecere între
învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice alternative în
sistemul românesc de învăţământ (Cuciureanu, 2011), putem vedea că
alternativele educaţionale sunt şi în continuare o necesitate în învăţământul
românesc. Ele sunt un motor în ceea ce priveşte schimbarea, pot reprezenta
şi mai departe o oportunitate atât pentru familie – pentru copii şi părinţi, cât şi
pentru cadrele didactice, oferind diferite orizonturi de dezvoltare. În acest context,
a le pune sub semnul întrebării este inutil. Ele vor continua să existe, chiar
dacă vor mai fi anumite fluctuaţii în evoluţia şi în numărul lor. Inflaţia de legi
menţionată, modificările prea rapide, adesea nefundamentate ştiinţific,
neverificate suficient în practică îşi vor pune amprenta asupra întregului sistem
de învăţământ, din care fac parte şi alternativele. În ce fel, rămâne de văzut.
Schimbarea este un proces individual, pe care fiecare dintre noi poate să-l
parcurgă. Putem modifica în primul rând ceva la noi, la propria realitate
educaţională, iar dacă fiecare o face, există şansa de a forma un corp activ,
o mişcare de inovaţie.
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Este salutar că există mai multe alternative educaţionale în România. Între
ele s-au stabilit relaţii de colaborare, nu de competiţie, iar colaborarea le
este benefică. Există respect pentru diversitate şi o înţelegere reciprocă,
foarte constructivă. Fiecare alternativă aduce propriile accente, viziune,
metode, moduri de organizare şi îşi păstrează elementele de specificitate.
Suntem proprii stăpâni, profesionişti responsabili şi putem să modificăm în
lucrul cu copiii elemente concrete, ceea ce poate să însemne o oportunitate
importantă pentru copil şi pentru dezvoltarea sa, precum şi pentru dezvoltarea
profesională şi personală a cadrului didactic. Am parcurs împreună 20 de
ani, dar drumul se întinde în faţă. Peisajul ar trebui să ne bucure şi să ne
îndemne să mergem mai departe pe această cale, pe care nu vom fi singuri.
5. Concluzii
Planul Jena, ca şi celelalte alternative educaţionale, a propus şi a produs
schimbare. Schimbarea este un proces, nu un eveniment. Ceea ce înseamnă
că este un parcurs, cu suişuri şi coborâşuri, care sunt normale şi uneori
emblematice pentru ce se întâmplă la nivelul sistemului de învăţământ în
ansamblul său. Uneori nu sunt probleme doar ale alternativelor educaţionale,
ci ele apar la nivelul întregului învăţământ preşcolar sau primar, unde
alternativele sunt cel mai bine reprezentate. Schimbarea este însă şi o
experienţă individuală de profunzime, fiecare dintre noi contribuie la
schimbare într-un mod propriu. Putem ameliora realitatea, acolo unde ne
aflăm, unde ne desfăşurăm activitatea.
Practica schimbării provoacă ataşament şi implicare, ea determină
competenţe progresiv mai mari pentru participarea la respectivul proces.
Cu cât ne implicăm mai mult, cu atât şi schimbarea se va produce mai uşor,
mai amplu şi – în măsura în care ea devine un curent, o mişcare – aceste
contribuţii se vor vedea mai clar la nivel general.
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