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ORIENTAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ÎN PLANUL JENA
Profesor pentru învăţământul preşcolar Luminiţa Martinescu*
Rezumat
Ţinându-se cont de particularităţile de vârstă ale copiilor, la nivel preşcolar
se pune accent deosebit pe intrarea în contact direct cu natura şi lumea
înconjurătoare, ca modalitate generală de cunoaştere a realităţii, deoarece
experienţa personală este cea mai bună bază pentru învăţare. Potrivit Planului
Jena, în grădiniţă se porneşte de la activităţi practice cu scopul dobândirii
de cunoştinţe, pentru a se ajunge, printr-o prelucrare internă individuală, la
educaţie, creştere şi dezvoltare a copiilor. În acest cotext trebuie privită şi
orientarea în mediul înconjurător. Mediul înconjurător, conform acestei
accepţiuni, reprezintă totalitatea factorilor externi din natură şi societate care
acţionează asupra omului şi care condiţionează existenţa lui. Încă de la
naştere, copilul creşte şi se dezvoltă bio-psiho-social sub influenţa directă a
mediului, acesta constituind pentru el principala sursă de învăţare. În contact
direct cu persoanele şi obiectele din mediul apropiat, cu fenomenele naturale
observate, la copilul preşcolar se dezvoltă personalitatea şi se perfecţionează
capacitatea de a se adapta la realitatea existentă.
Cuvinte-cheie: Planul Jena, educaţie preşcolară, orientarea în mediul
înconjurător.
Abstract
Taking into account the age-particularities of children at preschool level, a
special emphasis is made on their direct contact with nature and with real
life, in general, because personal experience is the best foundation for
learning. According to the Jena Plan, kindergarten-teachers should start
from practical issues in order to enable children to acquire knowledge, to
help them develop through an internal individual process and to achieve
good education. The orientation into the environment must be seen in this
context. The environment represents all external factors, both related to
nature and to human society, influencing one’s existence and condition. Since
birth, children grow and develop bio-psycho-socially under the direct influence
of the environment. It represents for them the main source of learning. Being
directly in contact with people, objects, natural and social phenomena, preschool
children develop their personality and adjust to certain realities.
Keywords: Jena Plan, preschool education, orientation in the environment.
* Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Mangalia, judeţul Constanţa
martinescu.luminita@yahoo.com
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1. Introducere
Primul preşedinte al Fundaţiei Planul Jena, Chris Jansen, este cel care a
utilizat prima dată termenul de „orientare în mediul înconjurător”. Ca urmare
a preocupărilor sale pentru această temă, Jansen a propus o schemă,
cunoscută sub numele de „bicicleta lui Jansen”, din care reies: legătura
dintre realitatea investigată şi abordarea acesteia în procesul educaţional;
rolul copilului şi al cadrului didactic în procesul de învăţare şi modalităţile de
lucru posibile (Cuciureanu M., 2006).
2. Prezentarea Orientării în mediul înconjurător
În lucrarea „Jenaplan 21" (Both, 1997) care abordează probleme ale Planului
Jena, Kees Both grupează temele de discuţie care aparţin orientării în mediul
înconjurător şi care apar cel mai frecvent în procesul educaţional în 7
categorii:
 Anul şi desfăşurarea lui;
 Împrejurimile şi ambientul;
 Fabricare şi utilizare;
 Tehnică;
 Comunicare;
 Convieţuire;
 Viaţa privită din prisma individului.
Considerată ca o activitate formativă generală, orientarea în mediul
înconjurător oferă posibilităţi de individualizare a demersului de predareînvăţare, respectând ritmul propriu de dezvoltare al copiilor, realizarea efectivă
a progresului în acumularea unor achiziţii, promovând sprijinul reciproc
(învăţarea colaborativă), dialogul constructiv, libertatea şi iniţiativa personală.
Această individualizare constă într-o abordare diferenţiată, conform teoriei
inteligenţelor multiple formulată de Howard Gardner.
Orientarea în mediul înconjurător implică cunoaşterea şi aprecierea mediului,
a naturii ce ne înconjoară. Familiazarea copiilor cu natura va duce şi la o
atitudine favorabilă de ocrotire a acesteia deoarece, după cum spunea
renumitul biolog şi naturalist George Schaller, „nu poţi proteja ceea ce nu
cunoşti”. A scoate un copil din mediul şcolar obişnuit este deja jumătate din
calea spre succes, o spun specialiştii.
O importanţă deosebită trebuie acordată valorilor şi păstrării obiceiurilor locale
prin prezentarea şi implicarea directă a copiilor în asemenea activităţi:
împletitul coşurilor din nuiele, sculptura în lemn, cusutul, frământarea şi
coacerea pâinii, ţesutul covoraşelor, olăritul. Copiii trebuie învăţaţi să observe
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lumea înconjurătoare, să o descopere, să umble cu „ochii deschişi”. Din
primele momente petrecute în grădiniţă trebuie să creăm o atmosferă plăcută,
să-i facem să se bucure de lucrurile mărunte din viaţă, să îi învăţăm să
observe, să vadă, să simtă, să se minuneze. Vor reuşi numai dacă vor vedea
la adulţii din jurul lor aceeaşi atitudine deschisă.
O funcţie importantă a orientării în mediul înconjurător este aceea de a-i
învăţa pe copii să cerceteze mediul în care trăiesc, să îşi pună întrebări şi
să încerce să afle răspunsuri cu privire la realitatea înconjurătoare. Jocul, la
vârsta preşcolară, este una dintre activităţile care garantează însuşirea
cunoştinţelor şi adaptarea la realitate, de aceea este necesar să se înţeleagă
importanţa implicării copiilor în astfel de activităţi. Jocul reprezintă cea mai
importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută să
înveţe cel mai eficient. Copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze
mediul, să găsească soluţii la situaţii-problemă, să îşi exprime emoţiile, să
achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care le vor fi necesare pentru adaptarea
la cerinţele şcolii şi la orice fel de situaţie ivită.
Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi spaţiu
pentru iniţiativa personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă şi să încurajeze
modalităţile specifice prin care copilul învaţă, adică prin: imitare, metoda
încercare – eroare, experimentare. Prin excelenţă, jocul constituie cadrul
specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, un
stimul important în cultivarea receptivităţii şi a sensibilităţii, a mobilităţii şi
flexibilităţii psihice. Copiii achiziţionează experienţe din orice trăire. Perioada
copilăriei marchează întreaga viaţă psihică ulterioară, iar jocul este un izvor
de experienţe cu rol formativ deosebit de mare şi multilateral.
Activitatea în natură se poate desfăşura în mai multe modalităţi, punânduse diferite accente: ştiinţifică (cunoaştere, recunoaştere, observare,
înţelegere, igienizare, reciclare), artistică (muzică, desen), de aventură
(orientare, concursuri), ludică (jocuri).
Însuşirea conştientă a unor cunoştinţe despre natură, corecte din punct de
vedere ştiinţific, constituie fundamentul formării concepţiei ştiinţifice despre
lume şi viaţa. La vârsta preşcolară este foarte important contactul copilului
cu mediul înconjurător pentru cunoaşterea diferitelor fenomene ce se petrec
în natură. Astfel se îmbogăţeşte conţinutul senzaţiilor şi al percepţiilor. Bogăţia
de informaţii oferite copilului de mediul înconjurător constituie o bază
importantă pentru formarea unor reprezentări clare despre obiectele lumii
reale. Perceperea componentelor mediului prin antrenarea tuturor
analizatorilor ajută copilul să diferenţieze însuşirile caracteristice ale acestora,
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să îşi formeze treptat reprezentările respective, îi dezvoltă spiritul de
observaţie. Sub îndrumarea adultului, încep să se dezvolte la copil în perioada
preşcolarităţii capacitatea de a cerceta şi de a dezvălui relaţiile cauzale dintre
obiecte, stimulând gândirea divergentă. Din cauza experienţei limitate, copilul
preşcolar poate ajunge uneori să îşi formeze conexiuni eronate, neconforme
cu realitatea. De aceea este utilă o cunoaştere organizată, cu activităţi de
investigare repetitive, care să aibă la bază observarea unor manifestări
concrete, astfel ca gândirea copilului să fie dirijată spre înţelegerea cauzelor.
Observarea sistematică a unor fenomene şi procese ca dezvoltarea plantelor,
creşterea animalelor, succesiunea anotimpurilor, evoluţia fenomenelor
naturale, a fenomenelor sociale etc. îi ajută pe copii să perceapă, să sesizeze
interdependenţa dintre fenomenele naturale şi cele sociale, dintre natură şi
om, dintre om şi societate, înlăturând posibilitatea de a interpreta lumea în
mod eronat.
Tot la vârsta preşcolară, sub influenţa mediului în care trăieşte, se pun bazele
profilului moral al copilului ca viitor cetăţean, profil ce presupune un ansamblu
de reprezentări şi cunoştinţe morale, sentimente morale, trăsături de voinţă
şi de caracter. Cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea
unor percepţii şi reprezentări personale legate de frumosul din artă, din natură,
din societate, la formarea capacităţii de a aprecia şi evalua frumosul, la
cultivarea gustului estetic. Observând munca părinţilor, copiii înţeleg că natura
poate fi transformată de către om şi totodată învaţă să preţuiască munca şi
să înţeleagă importanţa ei pentru supravieţuire.
Cunoaşterea mediului este în strânsă legătură cu educaţia ecologică de
protecţie şi îngrijire a naturii. Copilul va fi ajutat şi dirijat să identifice surse
de poluare şi posibilităţi de eliminare ale acestora. Astfel, se formează atitudini
pozitive faţă de natură, copilul fiind capabil să aplice în contexte reale de
viaţă normele şi regulile însuşite privind protecţia mediului (Comănescu,
1998).
3. Metode utilizate frecvent în Orientarea în mediul înconjurător
Metodele cele mai frecvente utilizate în orientarea în mediul înconjurător
sunt ieşirile în afara grădiniţei (la piaţă, la bibliotecă, la fabrica de pâine, la
ferma de animale, în pădure etc. – destinaţii din apropierea grădiniţei,
accesibile grupului de copii preşcolari), metoda proiectelor, metoda
conversaţiei, aplicaţii practice, serbări şi joc. Selectarea temelor şi modul
de abordare al acestora se face de către cadrul didactic, care investighează
interesele specifice ale copiilor, dar şi potenţialul pe care localitatea/ regiunea
respectivă le are. Se au în vedere mai multe criterii, care rezultă atât din
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concepţia despre lume şi viaţa promovată de Planul Jena, cât şi din elemente
specifice ale comunităţii educaţionale respective, din realitatea efectivă a
acesteia. Durata de desfăşurare a temelor este determinată de o seamă de
factori: amploarea temei, interesul copiilor, timpul avut la dispoziţie, mijloacele
de informare disponibile etc.
Orientarea, cunoaşterea şi adaptarea la mediul înconjurător înseamnă, între
altele, (re)cunoaşterea propriei identităţi, raportarea la mediul familial, la
grădiniţă şi la spaţiul public apropiat.
Dintre activităţile de învăţare se pot realiza:
a. Exerciţii – joc:
– de descriere a propriei persoane (aspect fizic)
– de numire a lucrurilor care ne reprezintă (jocuri, colecţii, activităţi etc.)
– de identificare a membrilor familiei şi a colegilor (după voce)
– de identificare a relaţiilor dintre colegi (prietenie, întrajutorare, competiţie)
– de recunoaştere, în diverse surse de informare, a unor obiecte aparţinând
spaţiului apropiat, de numire a obiectelor din jur şi a utilităţii acestora
– de observare dirijată a lucrurilor/ fiinţelor;
b. Povestiri despre lucruri, plante, animale, oameni;
c. Executarea unor comenzi de deplasare în spaţiu;
d. Exerciţii de recunoaştere a spaţiului grădiniţei (cabinet medical, cantină,
birouri, curte, spaţii anexe) şi a spaţiului public din apropiere (stradă,
cartier, parc), a obiectivelor socioculturale, economice, istorice, religioase
din proximitate;
e. Exerciţii de identificare a momentelor zilei, a zilelor spătămânii,
anotimpurilor şi a acţiunilor specifice asociate;
f. Efectuarea unor excursii, drumeţii.
Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul
înconjurător presupune atât formarea şi dezvoltarea comunicării şi a unei
atitudini civilizate în relaţia cu ceilalţi (învăţarea socială), cât şi formarea şi
dezvoltarea unei atitudini ecologice, de respect faţă de natură. În acest sens,
se organizează următoarele tipuri de exerciţii: exerciţii de conştientizare a
categoriilor de persoane după vârstă şi gen; exerciţii de însuşire a formulelor
de adresare, formule de politeţe; exerciţii de comunicare verbală şi
nonverbală; exerciţii de identificare a regulilor grupei; jocuri de rol, exerciţii
practice de protejare a mediului, a colţului viu din clasă etc.
Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială vizează formarea
şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă personală, alimentară şi a spaţiului;
formarea comportamentelor independente în situaţii de transport,
cumpărături, vizite, excursii, vizionări de spectacole; formarea abilităţilor de
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adaptare la nivel de microgrup şi comunitate. În scopul realizării acestor
obiective se pot desfăşura: exerciţii de întreţinere a igienei personale şi a
vestimentaţiei; exerciţii de exersare a poziţiei la masă şi de folosire corectă
a tacâmului, de folosire corectă a grupului sanitar; exerciţii de simulare a
unor situaţii-problemă din spaţiul comun; deplasări în localitate şi exersarea
regulilor de comportament civilizat în societate; celebrarea unor evenimente,
serbări, concursuri, competiţii.
4. Concluzii
Orientarea în mediul înconjurător ocupă un loc central, având la bază
experienţa nemijlocită, cercetarea şi descoperirea personală. În perioada
preşcolară dezvoltarea copilului din punct de vedere cognitiv, verbal,
emoţional şi motric este spectaculoasă şi priveşte dobândirea unor abilităţi
şi comportamente specifice. De aceea, în această perioadă este oportun să
i se dezvolte în mod „neacademic” personalitatea. Educaţia preşcolară
stimulează copiii să-şi dezvolte în mod special capacităţile artistice, respectul
pentru natură şi creativitatea (le place să cânte, să danseze şi să interpreteze
roluri).
„Lumea în care se dezvoltă azi copiii este una complexă şi contradictorie,
diferită de lumea pe care au cunoscut-o altădată adulţii de azi. Problemele
acestei realităţi cer răspunsuri rapide şi flexibile. De aceea, tânăra generaţie
trebuie pregătită nu numai să înţeleagă şi să suporte schimbările permanente,
ci să le şi stăpânească. Copiii de azi vor fi agenţii schimbării de mâine şi
evoluţia va depinde de soluţiile lor dinamice şi adaptate. Idealul educaţional
de azi îl reprezintă omul care stăpâneşte schimbarea. Stăpânirea schimbării
presupune nu numai adaptarea la realitate, ci şi permanenta interogaţie
asupra soluţiilor găsite. Omul viitorului este cel care formulează şi adresează
întrebări” (Vrăşmaş, 2002, p. 52).
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