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DEZVOLTARE FIZICĂ
Etapa de 3-6 ani este o perioadă importantă de creştere pentru toate
sistemele. Dezvoltarea sistemelor muscular şi osos este vizibilă prin
modificările graduale în înălţime şi greutate. Dezvoltarea sistemului
cerebral se observă în îmbunătăţirea coordonării fizice, atenţiei, memoriei,
limbajului, imaginaţiei, rezolvării de probleme etc. Se observă metabolism
cerebral intens în :
- lobul frontal, cu rol în atenţie, planificarea
şi organizarea comportamentului ;
- emisfera stângă, cu rol central în dezvoltarea limbajului ;
- emisfera dreaptă, cu rol în dezvoltarea abilităţilor spaţiale;
- cerebel, cu rol în echilibrul corporal şi controlul mişcărilor;
- substanţa reticulată, cu rol în susţinerea şi controlul atenţiei;
- corpul calos, cu rol în rezolvarea sarcinilor complexe şi
integrarea funcţiilor cognitive (percepţie, atenţie, memorie, limbaj).
La 5 ani creierul copilului cântăreşte  90 % din greutatea creierului
unui adult, deşi întregul corp reprezintă doar o treime din dimensiunile
corpului unui adult. Acest lucru este explicat de fenomenul « reshaping and
refining » (conturare şi rafinare) a sistemului cerebral care apare în
perioada 2-6 ani. Adică, creierul copilului supraproduce sinapse
(sinaptogeneza) în primii 2 ani de viaţă urmând ca, odată cu învăţarea şi
exersarea anumitor abilităţi, numărul de sinapse să se reducă (pruning
neuronal al sinapselor neutilizate). Acest lucru este important şi arată că în
perioada 2-6 ani creierul copilului "aşteaptă experienţe", iar dezvoltarea
unor abilităţi va depinde de stimularea pe care o oferă adultul. Alături de
fenomenul de pruning, asistăm şi la continuarea formării de sinapse odată
cu învăţarea de noi abilităţi, astfel încât cele două fenomene - pruning şi
formare de sinapse - contribuie împreună la reorganizarea creierului. Chiar
dacă este o perioadă de maximă plasticitate, este recomandat ca adultul să
fie atent la cantitatea de stimulare pe care o oferă. Nivelul optim de
stimulare este oferit de adultul care răspunde la nevoile şi semnalele
transmise de copil. O stimulare sub nivelul de dezvoltare al copilului
împiedică formarea unei abilităţi, iar suprastimularea deteriorează abilităţile
de învăţare pentru că forţează capacităţile copilului şi determină epuizare
cognitivă.

DEZVOLTARE COGNITIVĂ
Atenţia
Procesarea selectivă a informaţiilor din mediu poartă numele de atenţie.
Acest proces este fundamental pentru supravieţuire din două motive. În
primul rând avem o capacitate limitată de procesare (percepere) şi reţinere a
informaţiei. În al doilea rând, atenţia asigură coerenţa comportamentului
prin faptul că în momentul în care vrem să realizăm o sarcină, să atingem un
scop, atenţia ne ajută să ignorăm toate informaţiile care nu sunt relevante
(Miclea, 2003).
Două achiziţii sunt extrem de importante la vârsta preşcolară: atenţia
executivă şi shifting-ul atenţional (comutarea atentiei). Atenţia executivă
reprezintă capacitatea de focalizare (centrare) pe ceea ce este relevant
pentru sarcină. La 2-3 ani este slab dezvoltată, copiii având o distractibiltate
crescută (nu pot rămâne focalizaţi pe sarcină), care este redusă pe parcurs
prin mărirea perioadei în care un copil rămâne implicat într-o activitate: la
2-3 ani (aprox 5 minute), la 3-4 ani (aprox. 10 minute), la 5 ani (aprox. 15-20
minute), urmând ca după vârsta de 6 ani copilul să poată fi atent pentru o
perioadă de 30-40 minute.
Shifting-ul atenţional se referă la capacitatea de a muta atenţia de la o
sarcină la alta. Într-o probă în care îi prezinţi copilului mai multe obiecte şi îi
ceri prima dată obiecte care se aseamană după culoare şi apoi obiectele care
se aseamănă după formă, un copil de 3 ani perseverează (continuă să dea
obiectele după culoare, chiar dacă a înţeles cerinţa) pe când un copil de 4-5
ani reuşeşte (trece cu uşurinţă de la gruparea în funcţie de culoare, la
gruparea în funcţie de formă).
La 3-4 ani cele două procese (atenţia executivă şi shifting-ul atenţional) se
află în conflict: cu cât copilul îşi focalizează mai bine atenţia într-o sarcină,
cu atât mutarea atenţiei la altă sarcina este mai dificilă (Jones et al., 2003).
Abia odată cu înaintarea în vârstă sistemul cognitiv al copilului va utiliza cele
două abilităţi sincronizat, adaptând aportul fiecăreia în funcţie de tipul de
sarcină.
Memoria (metamemoria şi memoria autobiografică)
Metamemoria, o componentă a metacogniţiei, presupune înţelegerea
faptului că propria memorie funcţionează în anumite moduri, că are limite,
că este mai bună în anumite condiţii decât în altele şi că poate fi
îmbunătăţită prin diferite metode. Această abilitate, cu rol important în
învăţarea şi utilizarea cunoştinţelor, apare la vârsta preşcolară şi poate fi
evidenţiată printr-un joc în care este ascuns un obiect atractiv în prezenţa

copilului şi este urmărit comportamentul acestuia. Fiind motivat să-şi
amintească unde este ascuns obiectul, preşcolarul foloseşte câteva strategii
de memorare (Schaffer, 2007): repetarea (ex.: repetiţie subvocală,
observată prin intermediul mişcării buzelor), organizarea (ex.: liste
aleatoare de animale, mâncare şi mobilă ordonate în funcţie de categorie),
elaborarea (ex.: construirea unei propoziţii care include itemii de memorat
- de ex.: pisica a băut o sticlă de lapte sub canapea), atenţia selectivă (ex.
: atunci când i se spune că va fi întrebat despre anumite jucării aflate într-o
parte a camerei, copilul se va uita la acestea sau le va numi repetat în timpul
perioadei de aşteptare). Metamemoria este eficientă la şcolarul mic şi
adolescent, dar ea există încă de la vârsta preşcolară chiar dacă este limitată
la situaţii familiare, contexte specifice şi e folosită inconsistent de către cei
mai mici de 6 ani.
Memoria autobiografică reprezintă un aspect esenţial al vieţii noastre.
Prin reţinerea evenimentelor şi experienţelor importante prin care am
trecut, reuşim să ne construim o istorie personală de viaţă (cine sunt eu) şi
amintiri comune cu celelalte persoane (ex. : Crăciunul trecut). Memoria
autobiografică are o dezvoltare mai pregnantă începând cu vârsta de 3 ani,
odată cu îmbunătăţirea limbajului şi conturarea conştiinţei de sine ("eu sunt
diferit de ceilalţi"). Trebuie totuşi să fim atenţi la două aspecte. În primul
rând, copiii de 3-6 ani sunt sugestibili şi pot fi uşor influenţaţi în legătură cu
lucrurile pe care şi le amintesc. În al doilea rând, îşi însuşesc adesea
experienţele celorlalţi, ajungând să-şi atribuie întâmplări la care nu au luat
parte.
Limbajul
Un progres accelerat se observă în producerea limbajului.
 La 2 ani poate să pronunţe şi cunoaşte câteva sute de cuvinte. La 6 ani
ajunge să cunoască în jur de 10.000 de cuvinte.
 La 3-4 ani înţeleg sensul cuvintelor, dar se axează pe un singur sens.
Pentru că nu acceptă două-trei sensuri pentru acelaşi cuvânt, ei nu
înţeleg ironiile, sarcasmul, glumele, mesajele ambigue.
 La 3 ani începe să desprindă regulile gramaticale : foloseşte negaţia şi
interogaţia, leagă propoziţiile între ele.






Copilul foloseşte deja limbajul pentru exprimarea stărilor psihice (îmi
pare rău), emoţionale (mă simt fericit) şi acţiunilor viitoare (promit că).
La 4 ani apare un non-egocentrism în ceea ce priveşte emisiile verbale.
Copilul îşi adapteză limbajul în funcţie de vârsta interlocutorului (acelaşi
mesaj îl spune diferit unui copil de 2 ani sau unui adult).
În această perioadă se dezvoltă şi limbajul intern (vorbirea cu sine
însuşi). La 2-3 ani, este caracteristică vorbirea cu sine în timp ce se joacă
sau încearcă să adoarmă. La 4-5 ani prin intermediul ei îşi exprimă
emoţiile şi fanteziile, iar după vârsta de 5 ani este folosită ca şi strategie
de gândire cu voce tare. Acest proces este unul important, fiind
considerat o strategie de autoreglare. Frecventa utilizării limbajului
intern tinde să crească atunci când copilul rezolvă sarcini dificile, fără
suprevegherea adultului.

Organizarea cunoştinţelor
Organizarea informaţiilor din mediu are un rol important în dezvoltare,
determinând eficacitatea cu care răspunde copilul la o sarcină dată. Modul în
care sunt organizate informaţiile influenţează procesele cognitive în două
momente importante. În primul rând, acţionează în momentul procesării
input-ului (adică a stimulilor din mediu care vin în contact cu sistemul
senzorial al copilului) direcţionând atenţia spre informaţiile considerate
relevante. În al doilea rând, acţionează la nivel de output (respectiv
răspunsul pe care-l are copilul) prin creşterea rapidităţii de a răspunde
(scăderea timpului de reacţie) în anumite sarcini. Copilul are un rol activ în
structurarea informaţiilor pe care le extrage din mediu. Deja la vârsta de 3
ani structurează experienţele cotidiene sub formă de scenarii şi naraţiuni.
Mai mult, copilul poate fi asemănat cu un om de ştiinţă. Pentru că are nevoie
să-şi explice lumea din jur, preşcolarul îşi formează un set de teorii naive. Pe
măsură ce acumulează experienţă, copilul păstrează teoriile care sunt
confirmate şi le înlocuieşte pe cele care sunt infirmate.
- Pentru a înţelege obiectele şi proprietăţile lor copilul apelează la fizica
naivă. Încă de la sfârşitul primului an de viaţă şi progresiv în anii ce
urmează, copilul are formate teorii implicite relativ corecte despre
proprietăţile de bază ale obiectelor (de ex. : soliditatea lor), spaţiu şi
gravitaţie.
- Pentru a înţelege fiinţele, preşcolarul apelează la teorii naive de
biologie. Pe baza observaţiei directe a animalelor şi cu ajutorul relatărilor

adultului, el îşi explică mişcarea, creşterea, structura internă, ereditatea,
boala şi vindecarea. La 4 ani copilul este convins că doar animalele au
mişcare autoiniţiată, iar obiectele sunt mişcate de oameni, că doar animalele
îşi modifică dimensiunile şi înfăţişarea, că fiinţele vii sunt alcătuite din sânge
şi oase, iar obiectele din metal sau material, că doar fiinţele vii nasc pui care
le seamănă, că boala permanentă este moştenită de la părinţi, iar boala
temporară este luată prin contact cu alte persoane şi că animalele se vindecă
de la sine, pe când lucrurile trebuie reparate de om.
- Pentru a înţelege comportamentul oamenilor copiii construiesc
psihologia naivă. Preşcolarii trec de la atribuirea unor cauze externe la
explicarea acţiunilor oamenilor pe baza caracteristicilor interne. Încă de la
vârsta de 1 an, copii înţeleg intenţionalitatea comportamentului (faptul că
oamenii realizează comportamente pentru a atinge un scop). A doua
achiziţie importantă se dezvoltă între 2-5 ani şi desemnează înţelegerea
faptului că alţi oameni au o lume internă, care este distinctă pentru fiecare
individ. Numită « theory of mind » (teoria minţii) , această abilitate se
dezvoltă treptat. La 2 ani copiii înţeleg dorinţele, leagă dorinţele de
comportament şi înteleg că dorinţele cauzează comportamentul. La 3 ani
separă lumea mentală de realitatea fizică (ex : înţeleg că este o diferenţă între
a-mi imagina o prăjitură şi a avea o prăjitură).
Raţionamentul
Preşcolarul poate realiza raţionamente în domeniile familiare lui. La 3 ani
poate generaliza o caracteristică constatată la câţiva dintre membrii unei
categorii, pentru toţi membrii categoriei, aceasta fiind o formă de
raţionament inductiv (ex. : Toţi renii au coarne / Toţi căţeluşii latră). În
perioada preşcolară se dezvoltă abilitatea de a raţiona ipotetico-deductiv
(ex. : Dacă e iarnă, atunci vine Moş Crăciun. E iarnă. Deci vine Moş Crăciun)
şi raţionamentul liniar, bazat pe relaţii mai abstracte (ex. : Alin este mai
mare decât tine pentru că tu eşti mai mic decât mine şi eu sunt mai mic decât
Alin).
O atenţie considerabilă este centrată pe utilizarea analogiilor (Gentner,
2008) pentru că reprezintă atât o abilitate prezentă la preşcolar, cât şi o
metodă pe care adultul o poate folosi pentru a dezvolta raţionamentul la
copii. Analogiile au rol important în rezolvarea de probleme pentru că
facilitează extragerea similarităţii situaţiilor, înţelegerea conceptelor
abstracte şi a metaforelor, inducerea unei structuri.

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOTIONALĂ
În perioada preşcolară, copilul denumeşte şi recunoaşte emoţiile proprii şi
ale persoanelor din jur, acest lucru permiţându-i să răspundă adecvat la
propriile trăirii emoţionale, cât şi ale celorlalţi. La vârsta de 3 ani, copilul are
etichete verbale pentru şi recunoaşte emoţii ca: bucuria, furia, frica şi
tristeţea, ajungând ca la vârsta de 5-6 ani această paletă de etichete să fie
mult mai amplă, fiind incluse ruşinea, vinovăţia, jena, empatia.
În această etapă de vârstă copilul dobândeşte o abilitate esenţială pentru
dezvoltarea ulterioară: autoreglarea emoţională (controlul propriilor emoţii
şi dorinţe). Autoreglarea emoţională implică abilitatea de iniţiere,
inhibiţie sau modulare a proceselor fiziologice, cogniţiilor şi
comportamentelor relaţionate cu emoţiile astfel încât să fie atinse scopurile
individuale (Thompson, 1990). Pentru a-şi regla emoţiile negative
preşcolarul foloseşte strategii comportamentale (distragere prin joc) şi
strategii cognitive (mutarea gândurilor de la situaţie, considerarea lucrurilor
într-o lumină mai pozitivă). Un aspect esenţial în reglarea emoţională este
dezvoltarea abilităţii de a diferenţia între stresori care pot fi controlaţi (o
temă de casă) şi cei care nu pot fi controlaţi (proceduri medicale dureroase).
Copiii mai mari recunosc mai repede circumstanţele care nu pot fi controlate
şi încearcă să se adapteze la situaţie, nu să o schimbe.
Importanţa abilităţii de autoreglare emoţională este demonstrată de
asocierea unei reglări emoţionale eficiente cu o competenţă socială ridicată
şi probleme comportamentale scăzute. Competenţa socială se referă la
un set de abilităţi care ajută individul să-şi atingă scopurilor personale în
interacţiunile sociale, menţinând în acelaşi timp relaţii pozitive cu ceilalţi
(Saarni, 1999). Copiii care sunt mai capabili să îşi inhibe un comportament
neadecvat, care amână recompensele şi folosesc metode cognitive de a-şi
controla propriile emoţii şi comportamente, sunt mai competenţi social,
mai plăcuţi de către colegi şi mai bine adaptaţi (Calkins, 2000).
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