
De ce este gradln1ta� 
o afacere buna?� 

iN 2013, PRESEDINTELE STATELOR UNITE, BARACK OBAMA A ADUS PE AGENDA 

PUBLICA IMPORTANTA EDUCATIEI TIMPURII PENTRU COPIII DE MINIM PATRU ANI. 

SUBIECTUL CONTINtJA sA OCUPE PRIMELE PAGINI ALE ZIARELOR SI NU NUMAI 

iN AMERICA SAU iN EUROPA CI SIIN CHINA DE PILDA, CARE SI·A PROPUS sA 

INTEGREZE TOTI COPIII DE MINIM TREI iN SISTEMUL DE EDUCATIE PRESCOLARA 

pANA iN 2020 DE CE OARE ATATA VALVA iN JURUL EDUCATIEI TIMPURII? DE CE 

AR FI ATAT DE IMPORTANT CA FIECARE COPIL sA MERGA LA GRADINITA? 

de Leslie Hawke. fotografie de Bogdan Baraghin/Photoliu 

Ei bine, raspunsul se regase9te in studiile interna\ionale, 

care arata ca stimularea intelectuala in primii ani de via\a 

aduce rezultate mult mai bune la 9coala 9i va conta enorm 

pentru rew;;ita copiilor mai tarziu, Pana la cinci ani, creierul 

unui copil trece prin cea mai intensa 9i rapida dezvoltare, In 

aceasta perioada se formeaza bazele pe care se vor ageza toate 

deprinderile de inva\are 9i se vor forma abilita\ile copiilor. Nu 

trebuie sa ne surprinda daca cei care au avut carli 9i jocuri 

care sa Ie dezvolte mintea devin elevi mai buni 9i angaja\i mai 

calihca\i mai tarziu, 

"Copiii care nu citesc bine pana in clasa a treia prezinta un 

rise de parasire timpurie a 9colii de patru ori mai mare decat 

copiii care citesc bine sau foarte bine 9i un risc de 13 ::-. 

mare daca provin din medii sarace. Ace9tia sunt 9i a:-.:: .:: 

copiluli9i formeaza 0 idee despre poten\ialul sau", cC:-.:-='

The New York Times in martie 2013 

In Romania, copiii din cele mai sarace zone, ca~e 

reprezinta un sfert dintre copiii \arii, ajung In clasa ::-_:~ 

sa 9tie culori, litere, anotimpuri, no\iuni elementare ::=:-
alIi copii. Acasa nu au carli 9i uneori niciun materia: ~

parin\ii lor, lipsi\i de educa\ie la randullor, nU-9i da',: ~=~

cat de important este sa Ie vorbeasca copiilor, sa S8 :=-=.:= 
ei, cu atat mai pu\in sa Ie citeasca. Ace9ti copii int~2. ::: 

educa\ional cu un bagaj de cun09tin\e mult mai se.~-=- = '



:::egii lor ;;i nu recupereaza niciodata difereniele. Programele 

:.-= tip ,,;;coala dupa ;;coala" nu acopera golul educaiional care 

:" ;ormeaza, sau mai corect, exista deja Intre copiii foarte saraci 

:.: __ mediul rural ;;i cei nascuii In familii din clasa de mijloc, In 

=ediul urban. 

Ce mi se pare trist este ca aceasta fisura poate fi prevenita. 

>jar daca golul nu poate fi umplut, putem lua masuri.pentru 

:~ ifereniele Intre copii sa fie reduse ;;i, de ce nu, eliminate. 

~ :J.uiia trebuie sa porneasca de la educaiia timpurie. Un aspect 

:e afecteaza Intreaga societate este ca prapastia dintre copiii 

:~:aci 9i semenii lor nu este 0 problema doar pentru cei saraci, 

:.e 0 parte a golului, ci ;;i de partea cealalta, unde se formeaza 

..� 

o povara sociala ;;i economica care va fi suportata de categoria 

celor educa\i, care sunt membri activi ai societa\ii. La nivelul, 

unei societa\i, fondurile cheltuite pentru educa\ia pre;;colara 

a celor mai saraci copii merita pe deplin investiiia. Asta spune 

;;i economistul cu premiu Nobel James J. Heckman care a 

analizat ;;i a demonstrat ca rata de recuperare a investiiiei 

In programe de educa\ie pre;;colara este de 7-10%. Conform 

Bancii Mondiale, Romania ar ca;;tiga un miliard de euro pe an 

In productivitate ;;i venituri din taxe daca cei mai saraci cetaieni 

ai \arii ar fi educa\i. Acesta este motivul pentru care asociaiia 

pe care am fondat-o Impreuna cu Maria Gheorghiu investe;;te In 

programul "Fiecare Copilin Gradinil8'". 


