Planul Jena este un concept pedagogic apărut în
anii '20. Iniţiatorul său a fost pedagogul german
Peter Petersen, care în 1924 l-a aplicat la şcoala
experimentală a Universităţii din Jena (Germania).
Dând rezultate foarte bune, în scut timp modelul
Planului Jena s-a extins atât în Germania, cât şi în
alte ţări.
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Planul Jena se înscrie între pedagogiile
reformei de la începutul sec. 20 (asemeni pedagogiei
Montessori, Waldorf, Freinet, Planului Dalton).
În procesul educaţional pune accentul pe copil şi pe
dezvoltarea integrală a personalităţii sale.
Dezvoltarea propriei identităţi a copilului poate
să se desfăşoare doar în interacţiunea sa cu alţi
indivizi, deci în comunitate. Părinţii, educatorii /
profesorii şi copiii, care formează comunitatea
grădiniţei / şcolii urmăresc acelaşi lucru: o educaţie
de bună calitate. În comunitate copilul învaţă nu
numai să fie membru util al acesteia, ci şi să-şi
dezvolte spiritul critic faţă de ea. El învaţă de
timpuriu să-i respecte pe cei din jur, să-şi asume
responsabilităţi, învaţă ce este libertatea şi care sunt
limitele ei, învaţă să se manifeste ca persoană
dinamică, cu spirit de iniţiativă.

Din punct de vedere al conţinuturilor
educaţionale, acestea nu sunt diferite de cele ale
şcolii tradiţionale, astfel încât copiii au oricând
posibilitatea să migreze de la o şcoală organizată
după Planul Jena la una tradiţională şi invers.
Materiile sunt însă tratate interdisciplinar şi se
porneşte - pe cât posibil - de la situaţii autentice de
învăţare. Ţinându-se cont de particularităţile de
vârstă ale copiilor, la nivel preşcolar şi primar se
pune accent deosebit pe intrarea în contract direct cu
natura şi lumea înconjurătoare în general, deoarece
experienţa personală este cea mai bună bază pentru
învăţare.
Nerenunţând total la împărţirea tradiţională a
copiilor (prin introducerea grupurilor de nivel, care
respectă de regulă criteriul vârstei copiilor), Planul
Jena propune organizarea lor în principal pe
grupuri de bază (grupuri de vârstă combinate).
Fiecare modalitate de grupare a copiilor se
subordonează anumitor obiective educaţionale şi nu
este astfel formală sau discordantă în raport cu
obiectivele fixate.
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Ca forme de lucru menţionăm în afară de
activitatea în grupuri de nivel şi în grupuri de
bază şi pe cea în cadrul proiecte, cursurile de
iniţiere şi cele de exersare, cursurile opţionale,
cercurile ş.a.
Este important să se ţină seama de interesele şi
aptitudinile fiecărui copil, de ritmul şi nivelul său
individual. Se urmăreşte îndeplinirea de către toţi
copiii a unui ansamblu de cerinţe minimale şi
stimularea lor pentru autodepăşire şi atingerea unor
performanţe conforme cu natura proprie a fiecăruia.

grup de nivel I
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În grupul de bază se fac de exemplu activităţi
formative
generale,
orientarea
în
mediul
înconjurător ş.a. avându-se posibilitatea de
individualizare. În grupul de nivel are lor instrucţia,
asemeni celei din şcolile tradiţionale.
În grădiniţele şi şcolile organizate după Planul
Jena nu se lucrează după un orar tradiţional,
orientat pe discipline de învăţământ, ci după un plan
ritmic de activitate, în care se succed alternativ
cele patru activităţi fundamentale, care stau la baza
procesului educativ: conversaţia, jocul, lucrul şi
serbarea.

Mediul în care se desfăşoară procesul
educaţional este foarte important. El trebuie să ofere
confort, siguranţă, intimitate, asemeni unui cămin şi
trebuie să reflecte gustul, nevoile şi interesele
copiilor, care şi contribuie la amenajarea şi
întreţinerea lui.
Plante, acvarii, colecţii de desene, de obiecte
realizate de copii, de materiale din natură, jucării şi
jocuri, un mobilier uşor şi mobil sunt nelipsite în
grădiniţele şi şcolile organizate după Planul Jena.

Cadre didactice din toată ţara s-au confruntat şi
se confruntă în procesul educaţional cu o serie de
probleme - unele specifice învăţământului
românesc, altele specifice situaţiei particulare în
care fiecare îşi desfăşoară activitatea.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a venit în
întâmpinarea solicitărilor lor şi a efectuat în 1992 o
lucrare care analiza principalele alternative
pedagogice din lume, oferind astfel un material
documentar foarte util celor ce căutau noi căi în
învăţământ.
Începând cu septembrie 1994 Planul Jena a fost
introdus experimental şi în România, la nivelul
învăţământului preşcolar. Programul este coordonat
ştiinţific de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi are
aprobarea Ministerului Educaţiei bazată pe
Metodologia privind organizarea şi funcţionarea
învăţământului alternativ în România (iunie 1994),
Hotărârea Guvernului României nr. 283/26.06.1993,
Constituţia României, Legea învăţământului,
Statutul personalului didactic, Legea sponzorizării
activităţilor cu caracter educativ, declaraţiile şi
convenţiile internaţionale la care România este parte
semnatară.
Câteva rezultate pozitive înregistrate până în
prezent de cei care lucrează după modelul Planului
Jena sunt:
- entuziasmul mai mare al educatoarelor şi copiilor
pentru viaţa din grădiniţă, grija mai mare cu care
educatoarele pregătesc procesul educativ;
- gradul mai mare de independenţă al copiilor faţă
de adulţi şi astfel descătuşarea forţelor lor lăuntrice,
stimularea fanteziei şi a spiritului lor de iniţiativă;
- îmbogăţirea grădiniţei cu diferite materiale
didactice;
- mai buna împărţire a spaţiului din grădiniţă;
- conlucrarea mai strânsă a personalului cu părinţii
copiilor din grădiniţă;
- accentuarea mai puternică a responsabilităţii,
puterii de decizie, implicării şi libertăţii fiecărui
membru al comunităţii educaţionale;
- rezultatele copiilor care sunt într-un proces
continuu de învăţare naturală, ş.a.

Cum se transpun în practică principiile
menţionate în pliant?
Ce forme concrete îmbracă cele patru
activităţi fundamentale?
Cum se îmbină programele şcolare în vigoare cu
principiile Planului Jena?
Cum puteţi, pornind de la situaţia concretă în
care vă aflaţi, să centraţi procesul educaţional pe
copil?
Cum puteţi obţine rezultate mai bune printr-un
proces educaţional modern şi dinamic?
Cum puteţi stimula inventivitatea, spiritul de
iniţiativă, ingeniozitatea, independenţa copiilor,
dezvoltându-le
în
acelaşi
timp
simţul
responsabilităţii, respectul pentru cei din jur şi
adaptabilitatea la societatea în care trăiesc?
Iată câteva întrebări la care programul
experimental al Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei îşi propune să răspundă prin:
- organizarea de stagii de informare şi
calificare în pedagogia Planului Jena;
- organizarea de stagii de asistenţă şi practică
în grădiniţele funcţionând după modelul
Planului Jena;
- promovarea schimburilor de experienţă;
- elaborarea de materiale informative şi
documentare etc.

PLANUL JENA
o alternativă
şi pentru dumneavoastră?
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