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Sistemul Educațional Nordic
Țările nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda,
Islanda și Danemarca sunt des asociate cu un
nivel de trai ridicat și inegalitate socială redusă.
Investiția în educația timpurie s-a dovedit a fi o
investiție inteligentă pe termen lung, iar țările
nordice sunt considerate modele de bune
practici datorită sistemului educațional extrem
de performant. Calitatea educației implică
investiții la nivel de sistem, infrastructură,
resurse umane, prin dezvoltare și reformă
continuă în baza valorificării în practică a
rezultatelor cercetărilor și inovărilor din
educație.
Dacă la nivel modial datele statistice indică o medie de 0.7% din PIB alocată cheltuielilor
din fonduri publice cu educația timpurie, țările nordice investesc dublu din PIB la nivelul
fiecărui copil, cheltuielile totale cu educația timpurie ajungând la mai mult de 9,000 USD
(PPP) pentru fiecare copil cu vârsta între 0 și 5 ani, comparat cu media mondială de 4,300
USD (PPP) 1 . Randamentul acestei investiții în educație timpurie este clar vizibil în
rezultatele obținute la testări internaționale2, dar și în calitatea vieții copiilor – care este
reflectată în nivelul de bunăstare, satisfacție și inteligență emoțională și intelectuală a
acestora3. Conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în ultimii 40
de ani, țările nordice au fost in topul clasamentului celor mai fericiți oameni de pe planetă
cu performanțe educationale, economice și sociale remarcabile.

1

OECD Family Database http://www.oecd.org/els/family/database.htm
OECD GPS Education:
http://www.gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=FIN&treshold=10&topic=PI
3
Columbia University World Happiness Report:
http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/World%20Happiness%20Report.pdf
2
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Legislație
Sistemul Educațional Nordic e definit în corelație cu baza legislativă de reglementare a
sistemului de educație timpurie din Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia și Islanda.
Principalele acte legislative și politici publice analizate sunt cuprinse în tabelul de mai jos.
Analiza a vizat documente elaborate de Guvernele țărilor nordice în perioada 2003 – 2016,
pentru a surprinde și principalele schimbări de paradigma și reforma educației timpurii.
Tabelul 1: Analiza documentelor de politică publică din domeniul educației timpurii
Finlanda

Curriculum național de bază pentru educația timpurie și îngrijirea copilului (2016).
Helsinki

Danemarca

Ordin Executiv privind obiectivele și conținutul programei preșcolare (2003).
Copenhaga: Ministerul Afacerilor Sociale
Ordin Executiv privind creșele (2011); Legea creșelor (2016). Copenhaga: Ministerul
Copiilor, Pedagogiei și a Egalității de Gen

Suedia

Legea educației și curriculum-ului preșcolar, 2010
Curriculum preșcolar ([1998] 2011). Stockholm: Agenția Națională pentru Educație

Norvegia

Plan Cadru (Curriculum Național) pentru obiectivele și activitățile din grădinițe (2006)
Plan Cadru pentru obiectivele și activitățile din grădinițe (2006/2011). Oslo: Ministerul
Educației și Cercetării din Norvegia

Islanda

Legea învățământului preșcolar (2008)
Reglementari naționale pentru programa preșcolară (2011, tradusă 2012). Reykjavik:
Ministerul Educației și Culturii din Islanda
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Valori și principii

Sistemul Educațional Nordic se bazează pe trei valori centrale:


Democrație, prin drepturi, participare, solidaritate, influență și responsabilitate



Îngrijire, prin bunăstare, empatie, respect și protecție



Competență, prin învățare, dezvoltare, joacă, creștere

În Sistemul Educațional Nordic, democrația, ca valoare este aplicată la nivel individual și
de grup. Democrația la nivel individual semnifică o creștere graduală a autonomiei copiilor
pentru a-i ajuta să se maturizeze și să participe la decizii și alegeri care îi vizează. În același
timp, democrația este prezentă la nivelul practicilor folosite în cadrul instituțiilor de
învățământ preșcolar și este bazată pe egalitate, diversitate și acceptare a părerilor
divergente care definesc caracteristicile comunității educaționale.
Un mediu democratic de învățare va asigura:


Dreptul copiilor de a participa și de a influența decizii



Comportament activ al copiilor, bazat pe inițiativă



Bunăstarea copiilor, deoarece fac parte dintr-o comunitate în care respectul este
un element cheie în orice relație



Încredere în sine, relaționare pozitivă și un sentiment de responsabilitate pentru
ei înșiși și pentru ceilalți membrii ai grupului

Îngrijirea (traducere imperfectă a conceptului de “caring”) este un element important în
educația nordică, pe lângă învățare, joacă și formare. Îngrijirea este legată de sanătatea
fizică și emoțională a copilului, dar și de nutriție, mișcare și odihnă, care sunt condiții de
bază pentru învațare și dezvoltare eficientă.
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Un mediu în care copilul este îngrijit conform principiilor nordice va asigura:


Satisfacerea nevoilor de bază a copiilor: mâncare, odihnă, mișcare



Creearea unui context pozitiv pentru învățarea și dezvoltarea copiilor



Dezvoltarea sentimentului de solidaritate și atașament



Dezvoltarea de empatie, angajament, și sensibilitate față de nevoile și emoțiile
celor din jur

Competențele promovate în Sistemul Nordic sunt legate de ariile de învățare, curriculă și
metodologii. Competențele sociale sunt de importanță deosebită, definite ca interacțiuni
pozitive cu alți oameni și prin abilitatea copiilor de a iniția și a menține relații de prietenie.
Pe lângă competențele sociale, Sistemul Educațional Nordic mai pune acccent pe:


Natură, mediu și științe



Limbaj și comunicare



Cultură: multiculturalism și identitate națională



Elemente matematice: numere, simboluri, forme



Artă și creativitate

Procesul de învățare în Sistemul Educațional Nordic este bazat pe joacă, ca metodă de
dezvoltare a competențelor personale și a abilităților academice. Curricula nordică imbină
conceptele de învățare și joacă.
Luând în calcul valorile de bază ale sistemului, Principiile Sistemului Nordic se pot regăsi
în conceptele de mai jos:
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Grafic 2: Principiile Sistemului Nordic



Invățare prin joacă
Sistemul Nordic de educație preșcolară facilitează învățarea prin joacă, astfel încât copilul să
aibă plăcerea explorării, descoperirii, dobândirii de noi abilități și cunoștințe. Bucuria de a învăța
determină curiozitate, creativitate și implicare activă a copilului în dezvoltarea proprie.
Toți copiii sunt curioși si învață jucându-se



Independență și responsabilitate
Sistemul Nordic de educație preșcolară stimulează participarea copiilor în luarea deciziilor,
acordând copilului libertatea de a acționa. Se dezvoltă astfel spiritul de inițiativă, gândirea
critică și responsabilitatea față de propriile decizii. Relația cu adultul devine o legatură de
încredere și respect reciproc.
Toți copiii au libertatea de a-și exprima opinia și de a se implica cu responsabilitate în activități
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Incluziune și diversitate
Sistemul Nordic de educatie preșcolară asigură oportunități egale tuturor copiilor de a invăța și
a se dezvolta. Fiecare copil este diferit și este stimulat să învețe în ritmul propriu cu suport
adecvat din partea educatorului. Se incurajează diversitatea și lucrul în echipă ca experiențe de
învatare și relaționare, pentru cultivarea toleranței si pentru dezvoltarea inteligenței sociale.
Fiecare copil este diferit și apreciat



Colaborare și parteneriat
Colaborarea se dezvoltă atât la nivel părinte-educator, adult-copil și copil-copil pe bază de
dialog, implicare și asumare de responsabilități comune. Părinții, educatorii și copiii devin
parteneri într-un proces de educație democratic, eficient.
Suntem o echipa cu toții: părinți, copii, educatori



Mediu educațional indoor&outdoor
Spațiul de învățare este extins dincolo de sala de clasă, natura devenind context de explorare,
dobândire a experiențelor directe, stimulare a simțurilor, relaționare. Spațiul In & Out facilitează
atât observarea, cunoașterea, înțelegerea naturii cât și dobândirea de cunoștințe și abilități
cognitive, motrice, sociale.
Toți copiii au parte de experiențe directe de învățare.



Fericire și excelență
Sistemul Nordic de educație preșcolară pune accent pe bucuria de a fi copil, de a-și face prieteni
și de a învăța împreună. O copilărie fericită contribuie la o dezvoltare optimă în plan cognitiv,
social, emoțional, fizic, valorificând potențialul fiecărui copil în mod individualizat. Excelența
vizează perfecționarea continuă a educatorilor, a cadrului metodologic, materialelor și a
spațiilor de învățare – premize pentru progresul continuu al copiilor
Toți copiii se bucură de copilărie, îndrumați de educatori specializați
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Curriculum
Implementarea modelului EDU-CARE
Modelul Edu-Care are la bază premiza că un copil poate învăța dacă se simte confortabil
fizic și emotional. Sistemul Nordic de educație dezvoltă astfel competențe într-un mediu
educațional ce răspunde nevoilor de bază ale copiilor. În condiții adecvate nutritive, cu un
program echilibrat de mișcare și odihnă și prin asigurarea securitătii fizice și afective, copiii
se simt în confort și sunt deschiși spre dezvoltare și învățare. Dimensiunea educativă
vizează dezvoltarea cognitivă, socio-emoțională și fizică prin 6 arii de învățare:
Grafic 3: Arii de învățare în Sistemul Educational Nordic
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Competențe sociale



Copilul învață să coopereze, să se joace și să respecte reguli sociale în timpul jocurilor
Copilul învață să fie un prieten bun

 Copilul invață să manifeste înțelegere și empatie față de cei din grup


Identitate personală






Sănătate, corp și mișcare






Copilul învață să se joace în natură
Copilul învață să exploreze natură
Copilul învață să folosească tehnologia în scop educațional

Limbaj și comunicare
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Copilul învață despre culturi și tradțtii naționale și internaționale
Copilul învață despre arte: muzică, dans, teatru, arte vizuale
Copilul învață despre instrumente, materiale diferite și cum să le folosească creativ

Natură, mediu și tehnologie






Copilul învață să mănânce sănătos
Copilul învață despre corpul uman
Copilul iși dezvoltă simțurile prin experiențe diverse

Valori culturale și forme de expresie






Copilul învață să comunice despre ceea îi place/nu îi place
Copilul învață să iși exprime opiniile adecvat în situații diverse
Copilul învață să împărtășească experiențele trăite

Copilul învață să iși exprime gândurile, sentimentele și acțiunile
Copilul învață să iși folosească limbajul trupului
Copilul învață să îi asculte pe ceilalți
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Monitorizarea dezvoltării și învățării copilului
Sistemul Educational Nordic documentează progresul copiilor, dar nu există criterii de
performanță solicitate și impuse. Fiecare copil are un plan individual de educație elaborat
în colaborare cu părinții, copilul și educatorii. Planul include cunoștințele și deprinderile
copilului, interesele și punctele forte, zonele de îmbunătățire și nevoile de suport pentru
fiecare din cele 6 arii de învățare. Obiectivele incluse în plan vizează planificarea
activităților pedagogice în mod adecvat pentru a construi experiențe relevante de învățare
și pentru a conduce la progresul copiilor.
Instrumentul de monitorizare utilizat este construit pe baza celor 6 arii de învățare,
incluzând itemi relevanți aferenți comportamentelor măsurabile și observabile ale
copilului. Acești itemi sunt plasași pe o scală de apreciere în funcție de nivelul de
independență și responsabilitate al copilului. Obiectivul activităților pedagogice este
creșterea nivelului de autonomie al copilului, în baza cunoștințelor si ale abilităților
acumulate. Instrumentul este completat de educator împreuna cu părinții și copiii și stă la
baza obiectivelor de dezvoltare stabilite la nivel de centru.
Succesul în procesul de educație și dezvoltare în Sistem Nordic este influențat în mare
măsură de aplicarea principiilor educaționale și în mediul familial.
Pe lângă utilizarea unor instrumente de monitorizare, în sistemul de educație nordică
există un dialog constant între Centru și familie despre starea de bine, dezvoltarea și
progresul copilului. Întâlniri zilnice cu părinții au loc informal, în cadrul momentelor de
sosire și plecare al copilului de la Centru. De asemenea, se vor stabili două întâlniri anuale,
privind progresul copilului și planul de dezvoltare individual.
Monitorizarea stării de bine a copilului este realizată și prin evaluarea mediului de învățare
al copilului pe dimensiunile: mediul fizic, mediul estetic, mediul psihologic. Evaluarea este
realizata din perspectiva copilului și include dovezi ale experienței copilului în mediul său
de învățare. Dosarul copilului va include aceste materiale care vor fi puse la dispoziția
părinților și vor fi analizate pentru îmbunătățirea continuă a activității didactice și a
mediului de învățare.
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Grafic 4: Matricea de evaluare a copilului (exemplu ilustrativ pentru vârsta de 2 ani)
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Profesionalizarea educatorului
În Sistemul Nordic de educație preșcolară, educatorul dobândește competențe
profesionale prin formare inițială la nivel de invățământ superior și formare continuă, ce
vizează:


Cunoaștere teoretică și abilități practice în domeniul pedagogiei în sistemul de
învățământ nordic și în context internațional



Cunoaștere teoretică a excluziunii și incluziunii și a semnificației participării și
implicării ca atitudini de bază în pedagogie



Înțelegerea societății și a valorilor culturale și a influenței acestora asupra activității
pedagogice



Dezvoltarea competențelor în planificarea, realizarea, documentarea, analizarea și
evaluarea proceselor si activităților pedagogice



Dezvoltarea competențelor în utilizarea metodelor creative în activitatea cu copii



Dezvoltarea competențelor profesionale și personale și a identității ca pedagog

Utilizând aceste competente, educatorul valorifică calitățile personale pentru a deveni un
model pentru copii. Relațiile stabilite cu copiii sunt bazate pe încredere și dialog.
Educatorul creează posibilități și un context specific pentru dezvoltare astfel încât copilul
să se joace și învețe din experiențe proprii, practice, în cadrul activităților de zi cu zi. Luând
în considerare perspectiva copilului, nevoile și dorințele lui, educatorul ghidează copilul
spre dobândire de abilități, nu spre neajutorare (copilul va fi invățat să se îmbrace singur,
cu ajutorul adultului, de exemplu). Educatorul reflectă asupra propriei activități și se
autoevaluează permanent.
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Sinteza
Corelând profilul educatorului cu valorile, principiile și obiectivele activităților
educaționale, sistemul de educație nordică promovează:
Graficul 5: Sistem educational nordic
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