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Bine te-am găsit!
Nici nu știu când au zburat lunile și am ajuns la numărul al treilea al revistei 
noastre. Am mai încheiat un an școlar – cu multe provocări, adaptări, 
dar și bucurii, învățare – și ne pregătim deja de zilele de vacanță. 
 
Am încheiat un an complicat și pentru adulți, dar mai ales pentru copii. Totuși, 
ceea ce ne dă încredere că suntem pe un drum bun, este să vedem cum au 
reușit copiii noștri să se adapteze la schimbări. Așa cum spunea și 
Maria Montessori în ”Descoperirea copilului”: 
 
”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu 
va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
 
Este gândul cu care intrăm în starea de vacanță, încrezători că toate eforturile 
noastre ca pedagogi și părinți își găsesc răsplata în abilitatea copiilor de a-și 
croi drum prin viață. Independenți și după propriile personalități, în armonie cu 
ceilalți. 
 
În acest număr al revistei vă aducem mai aproape de Universul Montessori și vă 
invităm să descoperiți cum se vede prin ochii copiilor. Vă lăsăm câteva idei de 
activități în spiritul Montessori pe care le puteți face împreună acasă, 
după serviciu, pentru a vă conecta și mai mult cu cei mici. Veți descoperi, prin 
propriile cuvinte, o altă colegă a noastră, pedagog AMI pentru grupa 3-6 ani. 
Explicăm de ce materialele Montessori sunt deosebite și au impact asupra 
procesului de învățare. Pentru că vrem să ne păstrăm și noi, adulții, curiozitatea și 
mintea deschisă, explorăm argumente care susțin sau pun sub semnul întrebării 
pedagogia Montessori. Spre final, ne amintim împreună de parcursul științific al 
Mariei Montessori pentru a pune bazele metodei care îi poartă numele. Încheiem 
cu câteva recomandări de cărți pe care le puteți citi în serile calde de vară 
pentru a descoperi mai multe despre această metodă valoroasă. 
 
Închei cu un gând de recunoștință pentru că ne sunteți alături și că împreună 
reușim să dăruim copiilor, cu ajutorul principiilor Montessori, ocazia minunată de 
a deveni oamenii frumoși pe care ni-i dorim în jurul nostru. 

Adriana Păduraru, 
fondatorul școlii Maria Montessori și ”desenator” al Universului TESORI
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Un nou loc care face parte din #universultesori. Pregătit să își întâlnească steluțele pe 
Strada Ion Nistor, Iași.

Fie că trebuie să te întorci la serviciu sau vrei să te implici în educația copilului tău, noi 
suntem aici. Mai sunt câteva locuri disponibile în:

* grupa 0-12 luni

* grupa 12-24 luni

* grupa 24-36 luni

Află totul despre înscrierea în mediu 

și cum poți beneficia de o reducere 

de 3% scanând codul alăturat. 
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grupa 3-6 ani

Universul Tesori prin 
ochii copiilor

Universul Tesori se întinde, pentru noi, peste cele două clădiri ale grădiniței Tesori și 
peste Școala Maria Montessori; este format din galaxii de stele și steluțe – pedagogii 
dedicați, părinții implicați și copiii minunați - care strălucesc printre particule cosmice 
– materialele Montessori, activitățile, mediul pregătit cu mobilierul și ambientul 
caracteristic. Totuși, dincolo de metafore, în centrul universului nostru sunt, de fapt, 
copiii. Pentru a-i pune în valoare pe ei depunem tot efortul în a le oferi condițiile 
optime ca ei să își dezvolte personalitățile, să capete încredere în propriile puteri, să 
câștige abilități utile pentru viață, să devină adulții autonomi, empatici și responsabili 
pe care ni-i dorim în jurul nostru. 
 

O tendință des întâlnită în rândul adulților este că ne imaginăm că știm exact ce 
gândesc sau simt copiii noștri. Această percepție ne duce, cu toate bunele intenții, 
către acțiuni pe care le presupunem că ei le doresc sau le fac bine. Evident, de foarte 
multe ori adulții au dreptate. Sunt, totuși, și multe cazuri în care copiii chiar știu cel mai 
bine ce vor sau au nevoie. Cu cât îi expunem mai mult la a se întreba pe sine ce simt, 
ce preferă, ce au învățat, de ce le place un anumit lucru – cu atât devin mai 
conștienți de propria persoană și vor lua, mai târziu, decizii pentru ei, nu de dragul 
altora. Este ceea ce mulți dintre noi, la vârsta adultă, abia descoperim cu mult efort. 
 
În pedagogia Montessori respectăm nevoile, emoțiile și ritmul de dezvoltare al 
copiilor, iar acest respect îl arătăm prin autonomia pe care le-o oferim, dar și prin a 
le cere părerea și a-i asculta. Luăm răspunsurile lor foarte în serios, pentru că sunt 
autentice, venind dintr-o percepție nefiltrată a experienței, a emoțiilor trăite. Este cea 
mai bună sursă de inspirație și feedback pentru noi, ca adulți care ne pregătim 
continuu să îi ghidăm pe cei mici în această viață. 
 
Așadar, am stat de vorbă cu copiii de la grădinița Tesori, grupa 3 - 6 ani, despre 
experiența lor în lumea Montessori. Vă invităm să savurați răspunsurile micuților și 
să pătrundeți în universul lor, prin propriile lor cuvinte. 

UNIVERSUL TESORI



02

Cu ce material îți place să lucrezi de obicei?
 

Ivona (5 ani): 
Cu jetoanele cu pești și flori.

Amelia (2,5 an):
Să mă joc cu piesele, cu peștii și tablele.

Ingrid (4,5 ani):
 Jetoanele clasificate cu pești și cu flori. Îmi place să întorc 

cartonașele cu spatele și să le ghicim.
Miruna (5 ani): 

Cu spălarea vaselor, a mâinilor și a prosopelelor.
Antonia (6 ani): 

 Cu tava cu mălai și cu barele pentru numărat. Îmi place că număr.
Mara (4,5 ani): 

 Cu bare pentru numărat.

Ce îți place ție cel mai mult dintr-o zi la grădiniță?

Ivona (5 ani): 
Să mă joc cu colegii mei: Miruna. Radu, Amelia și Ingrid

Amelia (2,5 an):
Să mă joc.

Ingrid (4,5 ani):
Îmi place cel mai mult să mă joc cu prietenii mei.

Miruna (5 ani): 
Să mă joc cu prietenii.

Antonia (6 ani): 
Să mă joc cu prietenii și să învăț lucruri noi.

Mara (4,5 ani): 
Să mă joc cu prietenii foarte mult.

Care este cel mai nou lucru pe care l-ai învățat 
săptămâna asta la grădiniță?

Ivona (5 ani): 
Tabla lui Seguin nr. 2.

Amelia (2,5 an):
Să-mi așez hăinuțele și să le împăturesc.

Ingrid (4,5 ani):
 Despre Ecaterina Teodoroiu

Miruna (5 ani): 
 Despre Eroii țării.

Antonia (6 ani): 
Cu lanțurile de numărat.

Mara (4,5 ani): 
 Să lucrez cu bare de numărat.
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Povestește-mi un pic cum arată pentru tine o zi la grădiniță.
 

Ivona (5 ani): 
 Frumoasă.

Ingrid (4,5 ani):
 Mănănc acasă, dar dacă e bun mănânc și la grădiniță. 

Astăzi mi-a placut și am mâncat.apoi mă joc cu prietenii mei: Miruna, Emilia, Ivona, 
Amelia și Radu. Lucrez, facem Circle time și apoi iesim afară. Mâncăm și dormim.

 
Miruna (5 ani): 

Arată fericită. Dimineață nu mânânc la grădi că vin foarte târziu și mănânc acasă. 
Când ajung lucrez cu Antonia, apoi singurică, apoi iar cu Antonia. 

Uneori mai și mătur pe jos…
 

Antonia (6 ani): 
Mă joc cu prietenii, îmi place să alerg,

 să mă joc de-a pisicuțele și de-a prinselea.
 

Mara (4,5 ani): 
De dimineață fac lucruri frumoase.

 

A fost o fotografie spontană a ce înseamnă pentru copiii de la grădinița Tesori 
experiența Montessori. Este un exercițiu pe care ne propunem să îl repetăm pentru 
că descoperim, dincolo de drăgălășenii, detalii importante despre impactul acestei 
metode. Aflăm ce le place, ce le captează interesul, cum știu să își exprime 
gândurile și emoțiile, ce activități au valoare pentru ei, ce li se fixează în 
memorie. Doar stând de vorbă cu cei mici și acordându-le atenție cu toată 
seriozitatea, putem înțelege mai bine universul lor interior și le putem fi cu adevărat 
de folos în călătoria prin viață. 
 

Află totul despre înscrierea în mediu 

și cum poți beneficia de o reducere 

de 3% scanând codul alăturat. 
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Activități Montessori pentru 
după-amiezi în familie
Una dintre caracteristicile pedagogiei Montessori este participarea activă a părinților în 
implementarea principiilor în mediul de acasă. Copiii au nevoie de consecvență pentru 
a-și Însuși deprinderile și informațiile învățate, de aceea este atât de important ca 
filosofia Montessori să fie aplicată și acasă, în viața de zi cu zi. 

Timpul petrecut de părinți împreună cu copiii este mai important de cât suntem, poate, 
conștienți. Atunci când un copil este în contact cu părinții săi sau persoanele care îl îngrijesc, 
trăiește un sentiment de siguranță ce se datorează, în mare parte, secreției unei neurochimicale 
numite Oxitocină, unul dintre ”hormonii fericirii”. Este numit și ”hormonul încrederii” și are ca efect 
consolidarea relațiilor de atașament. Nu doar copiii, ci și părinții se află sub influența oxitocinei 
atunci când interacționează cu copiii lor, în special când îi îmbrățișează. 
 
Un alt ”hormon al fericirii” care poate fi ”descărcat” în timpul unor activități copii-părinți și care 
transmite impulsuri pozitive către creierul copiilor este Serotonina. Acest neurotransmițător se 
activează în momente când ne simțim importanți din punct de vedere social. Pentru copii, familia 
apropiată reprezintă contextul social cel mai relevant la care se raportează, iar atenția pe care 
o primesc din partea părinților, faptul că sunt implicați în activități alături de adulții semnificativi 
din viața lor, le transmit indirect mesajul că și ei sunt importanți. Starea de bine în acest cadru 
este dată de secreția serotoninei, care s-a constatat că are un impact important și în prevenirea 
depresiei. 
 
Cu cât creierul în formare al copiilor învață mai devreme ”căi sănătoase” care oferă o stare de 
bine (conectarea cu oamenii importanți din viața lor, încrederea, sentimentul propriei valori), 
cu atât sunt șanse mai mari ca, la vârsta adultă, să dețină abilități importante pentru starea lor 
de bine:  să lege relații de atașament de calitate, legături bazate pe încredere și să găsească 
mulțumirea mai degrabă în interiorul lor și nu în stimuli externi. 

Acum că am aflat cât de important este impactul pe care timpul petrecut de părinți cu 
copiii îl are în dezvoltarea armonioasă a celor mici, haideți să vedem câteva exemple de 
activități pe care le puteți face împreună. 

MONTESSORI ACASĂ

ACTIVITĂȚI PRACTICE ÎN CASĂ

Cele mai la îndemână sunt activitățile domestice. Nu vă gândiți că trebuie să fie ceva 
complicat sau încărcat de semnificații. Copiii deprind abilități foarte utile chiar și din cele 
mai banale acțiuni. Important este timpul petrecut alături de ei și sentimentul că ”pot” și 
sunt importanți. Ce puteți face cu cei mici?

ORGANIZAREA RUFELOR

Puteți întinde rufele spălate, sau strânge și împături pe cele deja uscate. Sunt gesturi simple pe 
care copiii le pot face de la vârste mici. Le dezvoltă finețea gesturilor, corelarea semnalelor vizuale 
cu cele motorii. În plus învață de foarte devreme să țină hainele curate și în ordine și, pentru ei, 
este chiar distractiv. Puteți adăuga mici provocări aranjând hainele pe culori sau tipuri de 
material. Puteți organiza ”vânători” pentru șosetele-pereche. Puteți să-i implicați chiar în 
pregătirea mașinii de spălat și să-i lăsați pe ei să adauge detergentul sau balsamul de rufe. 
Turnarea lichidului dintr-un recipient în altul este o activitate pe care o practică și în mediul 
Montessori.



www.scoalamariamontessori.ro
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Deși ați fi tentați să pregătiți voi cina repede, pentru a economisi timp, luați-vă, totuși, 
câteva minute în plus și implicați și pe cei mici. Masa în familie este un moment 
important de conectare atât pentru copii, cât și pentru adulți. A participa activ la acest 
moment le întărește copiilor percepția importanței momentului și a propriei valori, ca 
membri ”activi” ai familiei. Puteți să le delegați aranjarea mesei (veți fi surprinși cât de 
îndemânatici pot fi cu vesela); chiar dacă scapă lucruri pe jos, nu vă alarmați și priviți ca 
pe un pas normal în procesul lor de învățare. Permiteți-le să reia acțiunea până reușesc. 
Îi puteți implica și în pregătirea efectivă a mâncării: pot curăța sau tăia legume sau 
fructe (în mediul Montessori învață deja cum să manevreze, în siguranță, tacâmurile), 
pot amesteca ingredientele pentru un sos sau unge cremă de brânză pe felii de pâine, 
de castravete sau ardei. Chiar și un copil de un an și jumătate poate să spele frunzele de 
salată. Nu vă temeți de un pic de dezordine și murdărie; bucuria copiilor compensează 
pentru orice inconvenient. În plus, este ocazia ideală să-i implicați și în partea de 
curățenie: să strângă și să curețe după ce au lucrat. 
 
Ca să fie totul mai ușor și pentru copii și pentru voi, asigurați-vă că le puneți la dispoziție 
cantități și vase pe care ei le pot gestiona. Pentru cei mai mici (sub 2 ani), împărțiți 
activitățile în câte 2 pași mai mici pe care îi explicați (de exemplu: Pasul 1: să ia o cârpă 
uscată; Pasul 2: să șteargă apa de pe masă). 

PREGĂTIREA CINEI

CURĂȚENIE ÎN CASĂ

Pentru cei mai mulți adulți curățenia în casă este o corvoadă și am face orice altceva în 
loc, doar că ”trebuie”. Cum ar fi, însă, dacă am putea împărți acest mare ”tot” care ne 
sperie în activități mai mici și să le transformăm și în joc împreună cu cei mici? 
Beneficiu dublu: casa arată bine cu mai puțin efort și petreceți și timp de calitate cu 
copiii. Deși ștersul prafului poate fi ultimul lucru pe care l-ați face după o zi de muncă,

 



www.scoalamariamontessori..ro
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vă gândiți la el ca la o ”întrecere” cu copilul, poate deveni chiar plăcut. Celor mici 
chiar le plac astfel de acțiuni în care pot șterge sau freca suprafețe. Le stimulează 
simțurile (vizual, tactil), în timp ce activitatea fizică îi ajută să se concentreze pe un 
singur lucru (eliberează mintea de alți stimuli) și să se simtă bine totodată. 
Nu trebuie să faceți mult deodată. De ajuns și să ștergeți praful într-o singură 
cameră; sau frunzele plantelor din ghivece; sau cărțile din bibliotecă. Pași mici ce 
pot fi repetați. 

ORGANIZARE ȘI SORTARE

Dacă demult vă doreați să organizați un sertar cu diverse mărunțișuri sau nasturii 
dintr-o cutie, nu mai amânați și faceți din asta o joacă împreună cu cei mici. Vor fi 
absolut încântați. Diversitatea obiectelor - culori, forme, texturi – sunt stimuli foarte 
buni pentru coordonarea vizual-motorie și captarea atenției. Capacitatea de a 
observa și face conexiuni se dezvoltă când au de grupat obiecte similare, crește 
abilitatea de a se concentra. O activitate distractivă care rezolvă și o chestiune 
practică. Profitați de ocazie să le stimulați și imaginația și gândiți împreună cum 
altfel ar putea fi folosite acele obiecte. Poate descoperiți tema unui nou joc sau 
proiect pentru zilele următoare. 
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Puteți să dedicați după-amieze și unor 
jocuri create special, asemănătoare 
activităților din mediul Montessori. 
Activitățile senzoriale ocupă un loc 
important în programul grădinițelor 
Montessori, pentru că obișnuiesc copiii să 
își folosească simțurile și să devină
conștienți de ceea ce percep în jurul lor. 
Auzim deseori vorbindu-se de 
”mindfulness” – trăirea în prezent; deși 
pare un concept filosofic exotic, este 
vorba, de fapt, de a ne concentra mai mult 
pe ceea ce percepem în loc să ne lăsăm 
mintea să zboare către diferite gânduri 
din trecut sau scenarii viitoare, în timp ce 
acționăm pe pilot automat. Acest lucru ne 
ajută și pe noi, ca adulți, să fim mai 
conștienți de prezent și să ne bucurăm mai 
mult de ce avem deja. Însă creierului uman 
îi plac familiaritatea și comoditatea – de 
aceea preferă scurtăturile și 
răspunsurile automate pe baza a ceea ce 
a învățat mai demult. A rămâne conștienți 
de ce se întâmplă în prezent cere efort și 
antrenament. Dacă îi învățăm pe copii să 
facă acest lucru încă de la vârste mici, le 
va fi mult mai natural la vârsta adultă. 
 
Așadar, câteva exemple de activități 
pentru antrenarea simțurilor.
 

JOCURI SENZORIALE

CUTIA CU MIRODENII

Dați-le copiilor să miroasă diferitele cutii/ plicuri/ borcănele cu mirodenii și să 
numească pe cele pe care le recunosc. Este un joc ce poate fi repetat; copiilor le 
place să repete activități și așa se fixează și informațiile în memorie. 
Puteți merge chiar mai departe și să îi provocați să se gândească la combinații de 
mirosuri/ gusturi care ar merge împreună. 



www.scoalamariamontessori.ro
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Pentru acest joc aveți nevoie de un pic de 
pregătire: umpleți diferite cutii, sticle sau 
borcane cu ingrediente/ obiecte care produc 
sunete (ce aveți la îndemână în casă): boabe 
de orez, fasole, grăunțe de porumb, mărgele, 
nasturi, agrafe de birou etc. Pentru fiecare 
”ingredient”, să aveți două recipiente. Import-
ant e ca recipientele să nu permită să se vadă 
ce conțin: ori sunt deja opace, ori le puteți vopsi 
sau înveli în hârtie. Fiecare ”pereche” de vase 
(cu același tip de ingredient) va avea câte un 
semn (sticker sau hârtia care le învelește) de 
culori diferite; folosiți doar două culori. 
De exemplu, dacă alegeți roșu și albastru, veți 
avea un rând de vase cu roșu, cu ingrediente 
diferite și un rând cu ”perechile” de ingrediente, 
dar pe albastru. Invitați copilul să găsească 
perechile de vase care sună la fel. 
Fiecare pereche va avea un vas cu roșu și unul 
cu albastru. În felul acesta se marchează ”
mixarea corectă” (nu vor putea fi perechi cu 
aceeași culoare). Copilul va folosi două simțuri: 
auzul pentru a identifica perechile și văzul 
pentru a verifica dacă este corect. Chiar dacă la 
început poate le aranjează greșit, dați-i voie să 
își dea singur seama de eroare și să se 
corecteze; culorile vor fi indiciul că este pe 
drumul cel bun și aveți încredere că va găsi 
răspunsurile corecte. 

CUTIA/TRAISTA MISTERIOASĂ

Într-o cutie parțial acoperită sau un săculeț 
legat la gură introduceți diferite obiecte din 
casă, de diferite forme și texturi: jucării, textile, 
obiecte din bucătărie. Invitați copilul să 
introducă mâna în cutie/ traistă și, fără să se 
uite, doar prin pipăit, să identifice obiectele 
ascunse acolo. Dacă vreți să faceți jocul și mai 
palpitant, adăugați o provocare: câte obiecte 
poate numi într-un minut. 
 
 

GĂSEȘTE SUNETUL
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Mișcarea este foarte importantă pentru copii. Chiar dacă nu aveți mereu 
timp sau spațiu pentru alergat, joc cu mingea sau mers pe bicicletă, chiar 
și într-o după amiază în casă puteți să-i antrenați pe cei mici în puțină 
mișcare ce le va face bine. 
 

CUTIA CU MIRODENII

Dincolo de filosofia din spatele acestei practici, yoga oferă un set de mișcări suficient de 
simple (nu vă gândiți doar la yoghinii contorsionați) și cu beneficii pentru organism ce 
pot fi practicate ușor acasă, într-un spațiu restrâns. Chiar și copiii pot învăța să se aplece 
și să-și întindă spatele, să își mențină echilibrul sau să imite poziția unui porumbel. Pe 
internet puteți găsi destule tutoriale gratuite cu mișcări potrivite și pentru copii. Chiar și 
jumătate de oră de astfel de exerciții au beneficii pentru sănătate și pentru adulți, și 
pentru copii. Dacă pentru voi înseamnă antrenarea și detensionarea mușchilor, relaxarea 
spatelui, activarea sângelui și oxigenarea creierului, pentru copii va fi o joacă antrenantă 
alături de cei pe care îi iubesc cel mai mult. 

YOGA

Puteți crea un traseu din diferite obiecte din casă (perne, cutii, scaune, 
cărți) pe care copiii să îl parcurgă, antrenându-și echilibrul. 
Alegeți, desigur, obiecte de dimensiuni și forme care să nu îi rănească 
atunci când își pierd echilibrul. Va fi distractiv și antrenant. 
Puteți adăuga noi provocări la următoarele repetări: să pășească doar pe 
perne sau doar pe anumite culori. 
 

ECHILIBRU

COARDA

Poate vă amintiți cât de multă plăcere vă făcea să săriți coarda în copilărie. Deși pare o 
joacă de copil, săritul corzii este un exercițiu recomandat chiar și pentru adulți, 
în antrenamente profesioniste. Activează numeroase grupe musculare și întărește și 
mușchiul cardiac. Dacă aveți o zonă din casă mai bine izolată fonic ori vecini 
înțelegători (nu aveți deloc vecini), puteți alege un spațiu fără risc de dărâmat/ spart 
obiecte și să lăsați copilul să sară coarda. Ideal ar fi, dacă spațiul permite, să faceți acest 
lucru împreună. Dacă nu este posibil, puteți participa numărând sau arătându-i diferite 
combinații de mișcări. Sau puteți face cu rândul: când unul sare, celălalt numără. 
Și vedeți cine rezistă mai mult. 

ARUNCATUL LA COȘ

bine definit este o activitate care le antrenează copiilor foarte bine coordonarea 
vizual-motorie. Puteți folosi coșurile pentru rufe, niște castroane mai mari sau cutii de 
carton. Luați niște mingi de pluș sau gheme de lână ori improvizați o minge din șosete sau 
prosoape și invitați copilul să arunce ”la coșul” plasat fie pe covor, fie la înălțime pe un 
scaun sau masă. Pentru a fi și mai distractiv și cu o latură creativă, puteți crea 
împreună ”jucăriile”: dacă folosiți o cutie de carton, lucrați cu copilul la a o decora cu 
hârtie sau creioane colorate. Întrebați-l pe cel mic din ce puteți improviza o minge; 
îi activați, astfel, și imaginația, și dexteritatea, și abilitatea de a găsi soluții cu lucruri la 
îndemână.  
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Mai sunt multe exemple de 
activități pe care le puteți face 
acasă, cu copiii, chiar și în 
după-amiezi aglomerate. Vom 
continua să le povestim și în alte 
articole. 
 
Orice alegeți să faceți, rețineți că 
cel mai de seamă lucru pentru 
copii este că adulții importanți din 
viața lor au ales să petreacă timp 
cu ei. 
 

Dacă ești interesat de activitățile pe care le 
avem pregătite pentru vara aceasta, așteptăm 
emailul tău. 

contact@gradinita-tesori.ro // 0751 129 585
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Teoria pedagogică și studiile științifice sunt o componentă importantă a metodei 
Montessori, pe care ne face plăcere să o împărtășim și celorlalți. Considerăm că 
este important pentru cât mai mulți dintre noi să înțelegem fundamentul științific al 
acestei abordări. Este motivul pentru care pedagogia Montessori continuă să aibă 
un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor și la mai bine de un secol de când a fost 
creată. 
 
Totuși, pentru că în centul metodei se află oamenii – copiii, pedagogii, părinții – vrem 
să deschidem cât mai larg fereastra în universul Tesori, pentru a ne cunoaște mai 
bine așa cum suntem noi, în spatele rolurilor, titulaturilor, conceptelor. 
 
În numărul trecut ați aflat mai multe despre Andreea Avădanei, pedagog AMI 0-3 ani. 
Vă invităm să faceți cunoștință cu Lorena Bejan, pedagog AMI 3-6 ani. 
Am rugat-o să ne răspundă la câteva întrebări.

pedagog AMI 3-6 ani
De vorbă cu Lorena Bejan
OAMENII TESORI
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Nu știu exact când și cum am ales. Privind în trecut, pot spune că a fost un 
proces și mai multe momente, care s-au adunat împreună, au țesut și au 
materializat pentru mine ceea ce trăiesc astăzi. Iar unul pe care îl țin minte bine 
a fost acela când fiica mea cea mică s-a născut, iar timpul s-a oprit din nou și 
ce credeam că este important legat de viață, de carieră, de relații, nu mai era 
la fel. Am știut că trebuie să mă retrag din tumultul social. Ce simți când devii 
mamă pentru a treia oară? Eu am simțit că întreg Universul mă iubește. 
Privindu-mi toate trei fetițele la un loc, am înțeles că acolo, în fiecare dintre ele 
este toată istoria mea și tot acolo voi găsi răspuns la toate frământările mele: 
cine sunt eu și ce fac mai departe. Am căutat informații și am găsit cărțile 
potrivite. Am întrebat și au apărut oamenii potriviți. Am bătut și mi s-a deschis. 
Acum sunt ghid Montessori pentru cei mai mici copii și sprijin pentru familiile 
care doresc să schimbe modul în care abordează nevoile copilului. Procesul 
continuă, încă se țese iar eu știu că sunt pe calea mea.

CUM AI ALES SĂ DEVII PEDAGOG?

Ca multe alte fetițe, îmi doream să devin medic, să vindec oameni. Dar am 
studiat dreptul iar mai apoi am devenit pedagog Montessori. Nu poți fi ghid 
Montessori la 0-3 ani, fără să ai și această calitate, aceea de a vindeca. Mă 
pasionează neuro-psihiatria copilului și nu pot decât să mă bucur de această 
fericită convergență.

CE ÎȚI DOREAI SĂ DEVII CÂND ERAI MICĂ?

Îmi plac mult aceste versuri: “… We look at the world once, in childhood / The rest 
is memory.” (Louise Gluck). După ce am înțeles că mare parte din ceea ce 
suntem este suma experiențelor trăite în copilărie, îmi petrec fiecare zi 
dorindu-mi ca în preajma copiilor să fiu cea mai bună variantă a mea. Toți 
copiii se nasc ”știind” cât de buni sunt. Aș vrea să ajut, să nu se uite asta. 
Aș îndruma părinții să îngrijească mai mult ”copilul interior”, să-și amintească 
cât de buni sunt. Iar tot ce urmează, în legătură cu copiii lor, să se bazeze pe 
asta.

DIN CE ÎȚI IEI MOTIVAȚIA?

Tot felul de întâmplări obișnuite. Liniștea dimineții, când toată casa doarme, iar 
eu mă strecor prin ea în singurătate, pregătindu-mi ziua, îmbrățișările calde și 
un ”maaamaaa” alintat, rochia mea roz, o cafea cu fiica mea cea mare, 
zâmbetul unei colege, privirile copiilor când îi întâmpin la grădiniță, o mânuță 
caldă pe mâna mea, supărarea sau tantrumul unui copil, știind că a avut 
încredere în mine ca să le exprime. Sunt multe lucruri obișnuite, pe care le 
primesc cu recunoștință.

CE ÎȚI ADUCE BUCURIE ÎNTR-O ZI OBIȘNUITĂ?
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”Mă provoacă tot ce mă provoacă”. Acest joc de cuvinte l-am descoperit în 
grupă, trăind și lucrând cu copiii. Știu bine că ceea ce mă provoacă sunt de fapt 
trăirile mele în legătură cu anumite situații sau comportamente, sunt reacțiile 
mele în legătură cu acestea. Nu un copil, nu o faptă.

Am devenit curioasă să descopăr ce se află în spatele provocărilor și să le aduc 
în față, la vedere. Să fie privite, acceptate, să nu mai stea în spate. Cu cât 
exersezi mai mult, cu atât îți place mai mult să aduci toate provocările în față. 
Când îți faci din asta un scop, devii o oglindă din ce în ce mai curată, în care 
copilul se vede. Devii acel model de care copilul are nevoie, pentru a se adapta 
în mediu. Este și multă umilință în asta, pentru că realizezi că nimeni nu este cu 
nimic mai bun decât altul. Eu îl consider un privilegiu: datorită copiilor, începi sa 
arăți în exterior mai mult din ce ești tu în interior. Și trăiești cu inima ușoară, 
precum sentimentul acela că ești acasă.

CE TE PROVOACĂ ÎN MESERIA TA?

Gândul că totul trece și dacă 
nu poți schimba situații, poți 
schimba felul în care te 
raportezi la ele. 
Mă străduiesc să iau 
întâmplările vieții așa cum vin. 
Să nu-mi fac așteptări și să nu 
mă trădez pe mine. Cred că, 
atunci când te opui și refuzi să 
accepți și să înțelegi anumite 
întâmplări, totul devine neclar 
și din ceața gândurilor, cel mai 
probabil că vor ieși la iveală 
acele atitudini de care nu vei fi 
mândru. E bine să iasă și 
acelea, după care să se 
dizolve și să nu te mai 
conducă.

CE TE AJUTĂ SĂ TRECI 
PESTE DIFICULTĂȚI?
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Sunt mai multe activități care mă relaxează: fie să lucrez ceva cu mâinile, 
îngrijind plantele, confecționând lucruri drăguțe, precum cele de sărbători sau 
un mobil de agățat lângă fereastră, fie să mă așez pe o bancă și să privesc, să 
ascult, să citesc. Dacă ar fi să petreci o zi întreagă în aer liber, ce ai face? Dacă 
aș avea parte de un retreat de o zi doar pentru mine, mi-ar plăcea să merg 
într-o pădure de munte, să simt frunzele sub picioare, să ascult copacii, păsările, 
vântul. Fără cuvinte și fără gânduri. Sau în varianta mai ”urbană”, să mă plimb 
fără o țintă prin orașul aglomerat, să beau o cafea caldă pe o bancă, privind 
trecătorii, copiii, bătrânii. Aici aș include și o prietenă, bună ascultătoare. Îmi plac 
plimbările și aerul rece de toamnă, care îmi purifică simțurile și mă încarcă cu 
energie. Dacă ar ploua puțin iar eu aș purta cele mai călduroase și moi haine, ar 
fi și mai plăcut.

CARE E ACTIVITATEA TA PREFERATĂ DE RELAXARE?

Pentru mine, cel mai important principiu este 
acela de a fi un model, în stânsă legătură cu 
conceptul pe care Maria Montessori l-a 
numit ”Grație și Curtoazie”. Care sunt 
expresiile limbajului tău corporal, ce 
cuvinte folosești, care este tonul vocii? 
Zâmbești? Cum respiri? Respecți 
întotdeauna spațiul personal al altor 
persoane? Pentru că știm că nu e nevoie să 
atingem pe cineva pentru a comunica, poți 
să atingi și cu vocea, dar și cu tăcerea, 
privind.

Cum mănânci? Cum cari obiecte? Cum speli 
vasele? Îți face plăcere activitatea asta sau 
o faci pe repede înainte, puțin nervos, puțin 
frustrat. Din exterior oare cum te văd ceilalți?

Ca pedagog Montessori, te străduiești să 
aplici cât mai multe dintre principii în viața 
ta: să respecți toate ființele vii, natura, 
ordinea, să pregătești mediul în conformitate 
cu nevoile etapei, să protejezi concentrarea 
și să încurajezi repetiția, să nu oprești 
copilul în interacțiunea sa în mediu, să 
observi. Pot spune că toate acestea au 
început să devină firești abia după ce am 
descoperit un secret: să încetinesc ritmul. Să 
nu mă grăbesc: să acționez, să caracterizez, 
să intervin, să ating, să îmbrățișez, să ajut, 
să spun ”da”. Și mai sunt multe, pe care sunt 
curioasă să le descopăr.

CARE DIN PRINCIPIILE MONTESSORI 
LE APLICI ȘI TU ÎN VIAȚA TA?



17

Când încetinești, îți găsești ritmul tău propriu, ca și cum ai acorda un instrument. 
Apoi tot ce faci devine firesc și poți să și greșești și să încerci altcumva și este în regulă. 
Pentru că ești în controlul alegerilor tale, al nevoilor tale, nu doar a dorințelor. Iar acest 
control, noi îl numim Normalizare. În mediul Montessori, copilul ajunge la 
normalizare prin concentrare și muncă, prin voința proprie, având stimă de sine, 
independență, toate acestea permițându-i să se comporte și să acționeze în mediu în 
cel mai normal mod posibil.  Adică să obțină ”firescul” pe care unii dintre noi, adulți, 
ne străduim cu greu să-l obținem. Copilul nu se grăbește, noi îl grăbim.
Mă întreb cum ar fi fost dacă de mic copil aș fi învățat asta?

I-aș spune să înceapă cu propria persoană. Celor care au citit foarte mult 
despre dezvoltarea copilului, le-aș propune să se oprească, un timp, din citit. 
Apoi să observe și să analizeze: care sunt aspirațiile individuale, cele ale
 familiei, cum își văd propriul copil, dacă se pot dezobișnui de ”a ști mai bine, a 
simți mai bine, a face mai bine” pentru copilul lor. Pentru că în Montessori 
suntem îndrumători. Observăm copilul, pregătim mediul și îi facem legătura cu 
acesta. Tratăm copilul știind că el este, încă din pântecul mamei, o ființă 
profund sensibilă, având forțe nebănuite pentru a reuși nu doar să 
supraviețuiască, ci să devină o persoană împlinită. I-aș spune că 
Montessori este o poartă, către un loc numit Cunoaștere de sine. Nu doar copiii 
sunt așteptați să intre, ci întreaga familie.

CE I-AI SPUNE UNUI PĂRINTE CARE AFLĂ 

PRIMA OARĂ DE MONTESSORI? 

Am în obicei ca atunci când mă trezesc, să pun palma în dreptul gurii, să-mi 
simt respirația caldă. Asta mă face să mă gândesc că am tot ce îmi trebuie. 
Seara, îmi amintesc momente frumoase de peste zi. Sunt și zile mai tumultoase, 
când ți se poate întâmpla să lași pe cineva în așteptare… cu o carte, cu o 
prezentare. Încerc să-mi amintesc dacă am spus cuiva că vin, să vorbim, să 
facem ceva împreună și nu am mai făcut-o. Cel mai probabil că da. Dar știu că 
am fost deja iertată și sunt recunoscătoare!

SPUNE-NE UN GÂND CU CARE ÎȚI ÎNCEPI ZIUA 

ȘI UNUL CU CARE O ÎNCHEI.
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Ne mărim echipa
Dacă vrei să ni te alături, 

așteptăm email-ul tău.

contact@gradinita-tesori.ro // 0751 129 585
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Copiii, încă din primele lor zile, descoperă viața și mediul în care se află cu ajutorul 
simțurilor – cel tactil cu precădere. Textura, temperatura sau consistența lucrurilor pe 
care le atinge îi transmit informații valoroase care se fixează în memorie și îl vor ajuta să 
interpreteze lumea și relațiile dintre obiecte. Este primul mod în care are loc 
învățarea - și cel mai eficient. Gândirea abstractă se dezvoltă mai târziu. 
În pedagogia Montessori, considerăm că o bază solidă de învățare practică facilitează 
cu mult învățarea abstractă de mai târziu. Rezolvarea problemelor la 
matematică – spaima multor școlari – poate deveni o experiență plăcută, 
de descoperire, dacă a fost anterior asociată cu ceva concret și familiar (imaginea unor 
cuburi care se potrivesc, a unor vase pline sau a unor șiruri de bile). 
 
De aceea în metoda Montessori un loc important îl ocupă materialele special concepute 
pentru a facilita învățarea practică, prin concretețe și stimularea simțurilor. 

DE CE VORBIM DE ”MATERIALE MONTESSORI”? 

La o simplă căutare pe internet despre metoda Montessori, veți găsi multe rezultate care 
se referă la materialele Montessori. Nu este vorba doar de cărți și caiete care 
corespund principiilor Montessori, ci de materiale de lucru propriu-zise: 
cutii cu cartonașe, bile, forme de lemn, materiale textile etc. Nu par cu nimic diferit față 
de ce găsim într-o grădiniță sau școală obișnuită. Atunci de ce, vorbim, totuși, 
de ”materiale Montessori”? 
 
Unul din principiile pe care Maria Montessori le-a promovat în pedagogia care îi poartă 
numele a fost și este învățarea practică. A dezvoltat, împreună cu colaboratori, 
materiale didactice care să aducă în concret concepte abstracte, de la limbaj la 
matematică, istorie sau geografie. 

Materiale Montessori
METODA MONTESSORI

CE SUNT ACESTE MATERIALE ȘI DE CE SUNT SPECIALE?

Materialele Montessori sunt, în general, seturi de obiecte special gândite să susțină 
metoda pedagogică Montessori. Veți vedea, însă, într-un mediu Montessori și materiale 
pe care le aveți și în casă: căni de măsurat, găleți, mătură, tacâmuri, foarfece, creioane 
colorate etc. Așadar, în metoda Montessori copiii lucrează cu obiectele special gândite, 
dar și cu cele uzuale, găsite în orice casă sau alte săli de clasă. 
 
Materialele Montessori, cum spuneam, sunt acele seturi care, prin materialul, forma și 
modul de asamblare sau folosire au ca scop să dezvolte abilități motorii, cognitive, 
dar și trăsături de personalitate. Obiectele sunt concepute astfel încât să:
- trezească interesul: să fie atrăgătoare prin culoare, materialul din care sunt făcute 
(din elemente naturale – lemn, pânză, sticlă, hârtie etc.), textură și formă. 
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determine o utilizare precisă: este clară modalitatea în care trebuie manevrate sau 
asamblate și nu permit decât asamblările/ potrivirile corecte

 01. 

Există materiale Montessori pentru diferite arii de învățare și discipline: 
matematică, științe, limbaj, geografie, istorie, biologie, muzică, artă vizuală 
sau arta spectacolului. 
 
Pentru matematică, de exemplu, cei mici învață să numere, apoi să 
socotească folosind șiraguri de bile, asemănătoare abacului sau planșe 
aritmetice. Cu ajutorul lor descoperă nu doar operațiunile de bază (adunare și 
scădere), ci și înmulțirea sau ridicarea la pătrat sau la cub. 

încurajeze concentrarea: prin acțiunile necesare pentru a 
combina diferite elemente stimulează atenția la detalii și 
mișcările de finețe; experiența lucrului cu materialele este 
plăcută și motivantă încât copilul nu se plictisește și simte 
nevoia să aprofundeze. 

stimuleze intelectul și dezvolte abilități utile în viitor: folosirea 
acestor materiale nu se bazează doar pe mișcări instinctive și 
simțuri, ci și pe analiză și planificare, observare, gândire critică; 
o dată cu creșterea în vârstă, materialele devin mai complexe și 
stimulează mai mult gândirea și abilitatea de a găsi soluții. 

02. 
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Învățarea limbajului se face cu ajutorul alfabetului mobil și a literelor din șmirghel. 
Pare o alegere cel puțin bizară, dar explicația este simplă: copiii până în 6 ani 
descoperă literele urmărind conturul lor pe hârtia aspră de șmirghel – o textură care 
le trezește interesul și este suficient de diferită și interesantă încât să li se întipărească 
în memorie. Prin repetarea mișcărilor pe forma literelor, se creează căi neuronale care, 
mai târziu, la vor ghida mâna în scris. În același timp, prin experiență vizuală și tactilă, 
învață și să citească. 
 
Materialele senzoriale ocupă un loc special pentru că îi ajută pe copii să se conecteze 
cu propriile simțuri, să conștientizeze experiențele, să le numească și să își definească 
preferințele. Turnul roz sau tabletele termice – materiale des întâlnite în mediile 
Montessori - apelează la simțurile vizual și tactil, dar și la logică, dexteritate 
și memorie.  

Acestea sunt câteva exemple de materiale pe care le puteți întâlni în majoritatea 
grădinițelor și școlilor Montessori. Ele sunt gândite să crească în complexitate o dată 
cu vârsta copiilor. De exemplu, o hartă care îi învață așezarea continentelor și apelor 
prin colorare, pentru vârste mai mari va deveni un puzzle din ce în ce mai complex, 
pentru care școlarii vor apela mai mult la memorie și logică. 

CUM CONTRIBUIE MATERIALELE MONTESSORI 

LA DEZVOLTAREA COPIILOR?

În primul rând, prin faptul că fac apel la simțuri, aceste materiale transformă lucrul 
într-o experiență plăcută, motivantă și încurajează fixarea în memorie. 
 
Modul în care sunt gândite pentru a fi manevrate stimulează coordonarea, 
dexteritatea, atenția, învățarea prin repetare, dar și logica și memoria. 
 
Aducerea în concret, vizual și tactil, a unor concepte abstracte cum ar fi calculele 
matematice le face mult mai ușor de înțeles și asimilat. Corespondența 
abstractului în lumea concretă este un aspect pe care pedagogia Montessori pune 
accent, tocmai pentru că Maria Montessori a constatat că tinerii învață mai repede și 
cu mai multă plăcere atunci când pot vizualiza. 
 
În cartea sa ”Descoperirea copilului”, Maria Montessori observa că ”un copil care 
ajunge să stăpânească bine acțiunile sale prin exerciții lungi și repetate, care a fost 
motivat de activitățile plăcute și interesante în care s-a implicat, este un copil plin de 
sănătate, veselie și care se face remarcat prin calm și disciplină.” 
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Metoda Montessori începe să capteze tot mai mult interesul părinților de la noi din 
țară. Vedem de la an la an cum crește numărul de grădinițe și școli din România 
care adoptă pedagogia promovată de Maria Montessori la începutul secolului XX. 
 
Chiar de la o primă vedere, pedagogia Montessori este destul de diferită față de 
modelul clasic de învățământ cu care am fost obișnuiți. Deși aplicată în instituții 
de învățământ din întreaga lume, încă nu este adoptată pe scară largă. În ciuda 
numeroaselor beneficii pe care le aduce dezvoltării copiilor, într-adevăr, nu este 
metoda potrivită oricărui context. Haideți să vedem care sunt argumentele pro și 
contra pentru alegerea pedagogiei Montessori. 

ale metodei Montessori
Avantaje și dezavantaje 
METODA MONTESSORI

ATENȚIE PENTRU FIECARE COPIL

Spre deosebire de clasele din sistemul 
clasic de învățământ, clasele sau grupele 
Montessori au un număr mai mic de 
copii (10 – 15), astfel încât pedagogul să 
poată observa cu atenție pe fiecare și să 
răspundă la nevoile de dezvoltare 
individuale. Copiii sunt ghidați către 
activități și abordări care li se potrivesc cel 
mai bine și li se permite să învețe și să 
exploreze lumea cunoștințelor în propriul 
ritm și stil. Ca rezultat, copilul se dezvoltă 
în acord cu natura sa și își poate urma cu 
naturalețe și motivație propria cale. 

AUTONOMIE, AUTO-MOTIVAȚIE, DISCIPLINĂ

Faptul că într-un mediu Montessori copiii sunt încurajați să se miște liber și să aleagă ce 
să lucreze și pentru cât timp poate ridica semne de întrebare pentru unii adulți. Totuși, 
din observațiile Mariei Montessori de-a lungul a aproape 5 decenii, a oferi 
copilului autonomie într-un mediu sigur și pregătit pentru a stimula învățarea are ca 
efect creșterea încrederii în sine, a independenței, conturarea personalității, 
conștientizarea nevoilor și stimularea motivației intrinseci. Modul în care sunt gândite 
mediul și materialele de studiu cultivă disciplina și auto-controlul. Într-o clasă 
Montessori, deși copiii sunt liberi să se miște și să interacționeze, atmosfera este calmă, 
se vorbește încet, se așteaptă cu răbdare sau se lucrează concentrat. 

5 avantaje
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE

În pedagogia Montessori se lucrează cu grupe mixte de vârstă, cu diferență de 
maxim 3 ani. Scopul este de a-i obișnui pe copii să interacționeze cu persoane de 
vârste diferite și să învețe de la fiecare. Este cultivat respectul și sprijinul 
reciproc. Deseori copiii sunt cei care pregătesc și ”predau” lecții colegilor lor. 
Învață să aștepte până un coleg termină de lucrat cu un material, să pună 
materialele la loc și în ordine pentru a permite altui coleg să îl preia și să lucreze. 
Învață să asculte și să comunice ceea ce simt și au nevoie. Deprind grija pentru 
mediu și vietățile din jurul lor. 

ÎNVĂȚARE PRACTICĂ

Spre deosebire de sistemul educațional clasic, în metoda Montessori multe din 
”lecții” sunt asimilate prin activități practice. Încă de la vârste foarte mici copiii sunt 
învățați cu aspectele practice ale vieții (de la pregătit gustări, la făcut curățenie, la 
cusut sau ordonat) care le dezvoltă nu doar abilități motorii, dar și încredere, 
autonomie, disciplină și spirit practic. Prin folosirea unor materiale cu 
caracteristici specifice (material, textură, formă, culoare), copiii înțeleg și 
asimilează, cu ajutorul simțurilor, concepte abstracte care țin de matematică și 
comunicare. În observările sale asupra copiilor, Maria Montessori a constatat că 
învățarea are loc mult mai ușor și cu efect de durată atunci când copilul poate 
”pune mâna” și absoarbe informația nu doar cu ajutorul imaginației, ci și al 
percepției concrete, fizice (văz, simț tactil, auz, miros). 
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Un copil autonom, care își conștientizează 
nevoile și drepturile, se va manifesta ca 
atare și în afara programului de la 
grădinița și școala Montessori. Pentru unii 
adulți această atitudine matură a copilului 
poate deveni incomodă. Deși, în viziunea 
noastră, tocmai această autonomie este 
de dorit la cât mai mulți membri ai 
societății, unii părinți preferă copiii supuși, 
care fac doar ce li se spune. Pentru că 
pedagogia Montessori încurajează 
aplicarea principiilor și acasă, discrepanța 
între abordarea de la grădiniță/școală și 
cea din familie va crea stres și tensiune și 
pentru copil, și pentru adulții de lângă el. În 
același timp, nu toți copiii sunt confortabili 
cu flexiblitatea orelor Montessori. 

”PREA MULTĂ” INDEPENDENȚĂ 

EDUCARE CU BLÂNDEȚE, CALM ȘI RESPECT PENTRU COPIL

În mediul Montessori autonomia copiilor nu exclude disciplina, însă aceasta nu 
este impusă cu asprime, ton ridicat sau pedepse, ci devine o consecință naturală a 
ordinii cu care sunt deprinși și a respectului reciproc pe care îl arătăm. 
Respectul pentru copil este unul din principiile-cheie ale educației Montessori, iar 
aceasta înseamnă să observăm copilul cu blândețe, răbdare și să încercăm să 
înțelegem nevoia sa din spatele unor manifestări care, uneori, pot deranja. Pornim 
de la convingerea că un copil care plânge, țipă sau trântește nu o face cu 
rea-intenție, pentru a ne supăra, ci pentru că trăiește emoții care îl copleșesc, 
poate îl sperie sau pur și simplu nu știe cum altfel să ceară ceea ce are nevoie. 
Manifestând respect pentru copii, le transmitem că sunt valoroși și importanți și 
învață, la rândul lor, să îi respecte pe ceilalți. Corectăm cu blândețe erorile, 
explicăm consecințele, învățăm bunele maniere și încurajăm comunicarea calmă. 

5 dezavantaje

Conform teoriei Process Communication Model, dezvoltată în anii ’70 de doctorul Taibi Kahler 
și care explică diferitele tipuri de personalități și tipare de comunicare, cei cu personalitate 
de tip Imaginator preferă ”non-acțiunea”, au nevoie să li se indice precis ce și când au de 
făcut. Este o trăsătură de personalitate pe care o avem cu toții, dar cei care o au dominantă 
sunt predispuși la introspecție și se vor simți blocați și stresați în absența unor instrucțiuni 
clare. Pentru copiii cu acest tip de personalitate, mediul Montessori poate să nu fie cel mai 
potrivit. 
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În educația Montessori nu apelăm la teste și note pentru a verifica aptitudinile 
copiilor. Evaluarea se face individual, pe baza lucrărilor, proiectelor, a observării din 
mediu, iar corectarea erorilor se face tot individual, prin discuții personale cu copiii. 
Absența unor evaluări cu care majoritatea adulților suntem obișnuiți – sistemul 
clasic de notare - poate fi derutant pentru părinți. Astfel, pentru familie devine dificil 
de apreciat cât de pregătit este copilul la o materie fără reperele care ne sunt 
familiare (”copil de 10 sau de 7”). Metoda Montessori răspunde la această nevoie 
prin comunicarea permanentă și deschisă între pedagogi și părinți, cu rapoarte 
individuale și detaliate despre progresul copiilor. 

ABSENȚA UNOR EVALUĂRI STANDARD

În România, în prezent, programele Montessori acoperă anii de grădiniță și ciclul 
primar. Înseamnă că un copil care a început studiile în mediul Montessori va trece, 
la un moment dat, la mediul de învățământ clasic. Diferențele de abordare în ceea 
ce privește structura orelor, a claselor, interacțiunea cu pedagogii, temele pentru 
acasă – pot ridica dificultăți pentru unii copii. La nivel de cunoștințe, mai multe 
studii (în special din Statele Unite) au demonstrat că elevii din mediul Montessori 
sunt cel puțin la fel de bine pregătiți ca cei din anii echivalenți din mediul 
educațional clasic. Provocările sunt semnalate preponderent la nivel emoțional, 
din cauza viziunilor diferite în ceea ce privește educarea și dezvoltarea copiilor și 
interacțiunile sociale dintre elevi. 

ADAPTARE DIFICILĂ LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL CLASIC

Pentru că ”Montessori” nu este o marcă înregistrată și un program patentat, 
aproape orice instituție poate adopta principiile acestei pedagogii, mai mult sau 
mai puțin conform liniilor trasate de Maria Montessori, creatoarea acestui model 
educațional. De aceea, pentru familii presupune un efort în plus de cercetare pentru 
a evalua cât de mult se pliază un anumit program pe modelul original Montessori. 
În sprijinul lor, există acreditări certificate de AMI prin  reprezentanții oficiali din f
iecare țară. Dacă o instituție de învățământ are pedagogi acreditați AMI, este un 
indicator al respectării modelului pedagogic original. În România, aceste 
acreditări sunt oferite de Institutul Montessori din București prin programe dedicate 
de pregătire a pedagogilor.  
 

DIFICULTATE ÎN RECUNOAȘTEREA PROGRAMELOR AUTENTICE

Montessori este mai mult decât un model pedagogic, este, putem spune, un stil 
de viață, care, pentru beneficii maxime în favoarea copilului, trebuie să continue și 
acasă. Maria Montessori a evidențiat în nenumărate rânduri rolul esențial pe care 
părinții îl au în modelarea copiilor. De aceea vorbim de ”părinte Montessori”, ca 
parte integrantă a acestui model. Părinții au nevoie să descopere, la rândul lor, și să 
își însușească principiile Montessori. Trebuie să învețe să observe și să 
interacționeze cu copiii lor în mod similar cu pedagogii din clasă. Acest lucru poate 
fi o provocare pentru mulți adulți care au fost deprinși cu modele educaționale 
diferite. Presupune un proces de învățare și adaptare pentru întreaga familie, un 
efort pe care nu mulți sunt dispuși să îl facă. În absența unei coerențe între ce se 
întâmplă la grădiniță/ școală și acasă, copilul devine confuz, tensionat, anxios și nu 
reușește să se dezvolte deplin în direcția dată de principiile Montessori. 
 

MONTESSORI CONTINUĂ ȘI ACASĂ 
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Dragii noștri,
 
În filosofia Montessori este important să ne conectăm și susține unii pe 
ceilalți, să fim curioși și deschiși către lucruri noi indiferent de vârstă. 
 
Așa că vă invităm să vă conectați cu cei din Universul Tesori și să 
împărtășiți cu noi gândurile și întrebările voastre. 
 
Scrieți-ne la contact@gradinita-tesori.ro și spuneți-ne de ce ați ales 
pedagogia Montessori pentru copiii voștri. Vom publica, în numărul 
următor, gândurile voastre. Dacă doriți să nu vă menționăm numele, 
includeți precizarea în email. 
 
Ce alte întrebări aveți legate de metoda Montessori? 
Ce subiecte v-ar plăcea să citiți în revista noastră? 

Așteptăm cu mare curiozitate mesajele voastre la 
contact@gradinita-tesori.ro
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științifică
Montessori – o metodă 

Pedagogia Montessori este mai mult decât o metodă alternativă de educare a 
copiilor; este o metodă științifică. Ceea ce o diferențiază de modelele ”clasice” 
nu sunt doar materialele utilizate, modul de organizare a claselor, autonomia 
copiilor sau lipsa notelor și sistemului de recompense și pedepse; diferența 
esențială constă în modul în care a fost gândită și construită – pornind de la 
psihologia copilului, pe baza observării a numeroși copii de vârste și din medii 
diferite, testând și rafinând practici și materiale pe baza rezultatelor. Cu alte 
cuvinte, spre deosebire de sistemul educațional tradițional care pleacă de 
la niște ipoteze, generalizându-le pentru toți copiii, pedagogia Montessori 
pornește de la observări concrete și permite aplicarea principiilor educative în 
mod individual, în funcție de nevoile reale ale fiecărui copil. 
 
Pentru a înțelege mai multe despre observările științifice care au condus la 
crearea metodei Montessori, este important să cunoaștem câteva detalii 
despre omul de știință Maria Montessori. 

REMEMBER MONTESSORI

Născută la finele secolului al XIX-lea în Italia, Maria Montessori s-a familiarizat cu 
noțiunile științifice încă din școala secundară, urmând cursurile unei școli de profil 
tehnic. Acolo a studiat, printre alte obiecte, aritmetică, algebră, geometrie, 
contabilitate și științe. Următorul pas în parcursul educațional l-a făcut către un 
alt institut tehnic - Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, unde s-a remarcat în 
matematică. 
 
Deși intenția inițială era să continue să studieze pentru a deveni inginer (o meserie 
foarte neobișnuită pentru o femeie la acea vreme), a decis, în final, să urmeze 
facultatea de medicină a Universității din Roma pentru a deveni medic – o meserie, 
de asemenea, rezervată bărbaților. Pentru că inițial a fost descurajată să urmeze 
această cale, a obținut o diplomă de licență în științele naturii (zoologie, botanică, 
anatomie, histologie, fizică aplicată și chimie organiză). 
Deja pusese bazele științifice la care avea să apeleze în nenumărate rânduri. 
Cu această diplomă și studii suplimentare de latină și italiană, abia în anul următor 
(1893) a fost acceptată în programul de formare de medici al universității. 

În ciuda atitudinii discriminante a unor colegi și profesori, a studiat cu pasiune 
medicina și în primul an a câștigat chiar un premiu, iar în anul al doilea a fost 
acceptată pe o poziție de asistent medical într-un spital. Acest post i-a oferit ocazia 
să acumuleze experiența clinică ce s-a dovedit atât de utilă în cariera sa. 
În următorii doi ani s-a specializat în pediatrie și psihiatrie, îmbinând studiul cu 
practica și devenind specialist în medicină pediatrică. În 1896 a absolvit școala de 
medicină a Universități din Roma, devenind una dintre primele femei-medic din 
Italia. 

MARIA MONTESSORI – MEDIC, EDUCATOR, CERCETĂTOR
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Primii ani de după absolvire i-a petrecut ca asistent în spitalul universitar din Roma, 
clinica de psihiatrie, lucrând cu copii cu dizabilități intelectuale, în special. În acest 
mediu a început să prindă contur metoda educațională ce îi poartă numele. 
 
Este important de știut că, în dezvoltarea propriei abordări, Maria Montessori s-a 
inspirat din studiile și metodele a doi precursori francezi – medicii Jean Marc 
Gaspard Itard și Édouard Séguin, ambii ocupându-se, în carierele lor, de educarea 
persoanelor cu dizabilități (persoane surdo-mute sau cu diferite afecțiuni mentale). 

Maria Montessori a ”bifat” primele reușite recunoscute pe plan național la începutul 
secolului XX. Timp de doi ani a fost co-director al unei școli pentru pregătirea 
pedagogilor care să se ocupe de educarea copiilor cu dificultăți de învățare. Pe 
lângă cursuri de antropologie, anatomie, psihologie sau studierea cauzelor 
afecțiunilor mentale, școala avea și o clasă-laborator în care profesorii înscriși 
puteau preda unor copii cu nevoi speciale. Aici Maria Montessori a avut ocazia să 
aplice și să perfecționeze metodele dezvoltate de Itard și Séguin, dar și să creeze 
propriile activități și materiale. Timp de doi ani a observat răspunsul copiilor la 
diferite modalități de învățare și lucrul cu materialele special gândite și a adus 
îmbunătățiri în baza observațiilor. După doar doi ani, cunoștințele dobândite de 
copiii considerați, la acel moment, ”de needucat”, au uimit și atras atenția 
autorităților și altor oameni de știință. Mai târziu, unii dintre acei copii au trecut in-
clusiv teste de verificare a cunoștințelor de nivelul ”copiilor normali”. 
 
Mariei Montessori și-a continuat munca de cercetare și observare, pe care ea însăși 
a numit-o ”pedagogie științifică”, în diferite școli din Italia. În paralel a urmat și un 
curs de filosofie (care includea studiul psihologiei) la Universitatea din Roma, pentru 
că la acea vreme pedagogia era considerată mai mult o disciplină filosofică.
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Maria Montessori a realizat primele observări în ceea ce privește impactul 
metodelor pedagogice asupra dezvoltării copiilor atunci când a lucrat cu copiii 
cu dificultăți de învățare. A aplicat și îmbunătățit ”metoda fiziologică” enunțată de 
Édouard Séguin, pe care a adoptat-o ca mentalitate, și nu doar ca simplă 
tehnică. Pe scurt, această metodă urmărește să dezvolte autonomia persoanelor 
cu dificultăți intelectuale implicându-i în activități care presupun atât efort fizic, cât 
și mental. Principiul pe care Maria Montessori l-a extras din această metodă și l-a 
aplicat, ulterior, în pedagogia sa a fost că acumularea de informații și înțelegerea 
unor concepte abstracte este facilitată de activități fizice (de exemplu mânuirea 
unor obiecte sau deplasarea). 
 
Pornind de la descoperirile celor doi oameni de știință francezi, Maria Montessori a 
dezvoltat și propriile materiale care să îi ajute în procesul de învățare pe copiii de la 
spitalul psihiatric. Progresul remarcabil pe care aceștia l-au manifestat au fost un 
indicator clar că aceleași principii și materiale pot avea efecte pozitive și în cazul 
copiilor ”normali”. 
 

OBSERVAREA ȘI TESTAREA – BAZA METODEI ȘTIINȚIFICE 

MONTESSORI

Pedagogia Montessori, în forma pe care o știm astăzi, a pornit de la studiile 
experimentale care Maria Montessori le-a făcut la Casa dei Bambini, o grădiniță 
pentru copiii muncitorilor dintr-un cartier sărac al Romei. Acolo a avut ocazia să 
aplice și să vadă cum funcționează într-un context de normalitate principiile 
didactice desprinse din cercetările sale și din lucrul cu copiii cu dificultăți. A adaptat 
și folosit materialele didactice pe care le crease, îmbunătățindu-le în urma 
observării modului în care le foloseau copiii de la grădiniță. 
 
La prima Casa dei Bambini, deschisă în 1907, au fost înscriși aproximativ 60 de copii 
cu vârste de la 3 la 7 ani. Deși Maria Montessori s-a ocupat de organizarea și 
conducerea grădiniței și nu a predat în mod direct, a studiat atent evoluția copiilor 
sub ghidajul pedagogului, o tânără instruită tot de Maria Montessori. 
 
Într-o primă etapă a adaptat mobilierul clasei și modul în care era aranjat, astfel 
încât să fie mult mai prietenos pentru copii. A adus scaune și mese la dimensiuni 
potrivite pentru cei mici, pe care să le poată muta ușor ei înșiși. Inclusiv dulapurile, 
rafturile, chiuveta și vesela au fost adaptate pentru folosirea de către copii. 
A plasat materialele de lucru pe rafturi deschise, de unde să poată fi văzute și luate 
ușor chiar și de cei mai mici dintre elevi.

CASA DEI BAMBINI - PRIMELE DIRECȚII ALE METODEI ACTUALE
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Pornind de la materialele didactice gândite de precursorii săi, Itard și Séguin, dar 
bazându-se și pe propriile observații a modului în care lucrau cei 60 de copii, 
Maria Montessori a adus îmbunătățiri și chiar noutăți. Pe baza cunoștințelor sale de 
medicină și psihologie, a stabilit câteva caracteristici pe care un astfel de material ar 
trebui să le aibă pentru un efect pozitiv asupra dezvoltării copilului. 
 
De exemplu, pentru a facilita concentrarea și asimilarea informației, un material ar 
trebui să prezinte câte o caracteristică dominantă ce apelează la simțuri 
(miros, văz, sunet, temperatură etc.). Cu alte cuvinte, dacă un set de cuburi este roz 
și de dimensiuni diferite, nu trebuie să aibă și alte proprietăți care să distragă: miros, 
sunet, texturi diferite. O altă proprietate importantă pe care Maria Montessori a 
gândit-o este ”controlul erorii”. Practic, modul în care se potrivesc sau se pot folosi 
piesele sugerează, de la sine, dacă este corect sau nu. În acest fel, copilul are 
posibilitatea să se auto-corecteze și să repete până găsește singur varianta 
bună; această reușită îi crește satisfacția și auto-motivarea și contribuie la fixarea 
cunoștințelor.
 
Una din observațiile cele mai importante pe care Maria Montessori le-a făcut în anii cât 
s-a ocupat de Casa dei Bambini a fost capacitatea de auto-motivare și concentrare a 
copiilor atunci când le este încurajată autonomia și libertatea de alegere. 
Deși la început cei 60 de copii erau gălăgioși și nu reușeau să stea locului, foarte 
curând a observat că, lăsați să interacționeze cu materialele care le-au fost 
prezentate (materiale plăcute la vedere și ușor de accesat), s-au liniștit repede și au 
ales să lucreze singuri, concentrat, pe diferite activități. Principiul pedagogic desprins 
de aici a fost acela că un copil are capacitatea înnăscută să se autodisciplineze dacă 
îi este acordată independența să se manifeste spontan și să aleagă activitățile care îl 
interesează, punând doar acele limite care îl feresc de a se răni sau de acțiuni inutile. 

Dr. Maria Montessori
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Impactul pe care mediul creat de Maria Montessori l-a avut asupra modului în care 
se comportau și se dezvoltau cei 60 de copii de la prima Casa dei Bambini i-au 
adus recunoaștere internațională, fiind invitată la conferințe de profil nu doar în 
Europa, ci și în SUA sau India. 
 
Maria Montessori a continuat să studieze și să perfecteze metoda și materialele 
de-a lungul mai multor decenii, bazându-se mereu pe observații și informații 
științifice, pe cunoștințele de medicină, psihologie și antropologie dobândite. 
Anatomia umană și modul de funcționare a sistemului nervos nu s-au schimbat,
 iar principiile pedagogice Montessori sunt în acord cu dezvoltarea naturală fizică și 
intelectuală a copiilor. De aceea metoda Montessori continuă să funcționeze în 
forma originală, chiar și la mai bine de un secol după ce a fost creată. 
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pentru educatori și părinți
Cărți Montessori

COPILUL ÎN FAMILIE, MARIA MONTESSORI

Cartea vorbește despre relația dintre adult și 
copil, mai ales din perspectiva poziției pe care adulții o adoptă de obicei, 

din reflex și pentru că așa au învățat la rândul lor: cea de putere, 
de atotștiutor. Maria Montessori explică ce nu funcționează când adultul adoptă această 

mentalitate și cum, în schimb, este benefic pentru copil să ne raportăm la el. 

În acest număr aducem câteva de recomandări de cărți care au fost traduse și în 
limba română. Sunt cărți care ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă în sufletul 
și mintea copiilor, pentru a reuși să le fim alături în frământările și bucuriile lor, așa cum 
au nevoie. Astfel putem crea contextul în care să ne bucurăm cât mai mult unii de
ceilalți, să învățăm unii de la ceilalți – adulți și copii deopotrivă – și să aducem mai multă 
armonie în viețile noastre.

”Viziunea mea despre viitor nu mai este cea a unor oameni care dau 
examene și parcurg perioada de certificare de la liceu la universitate, 
ci aceea a unor persoane individuale care trec de la un anumit stadiu de 
independență la altul mai înalt, cu ajutorul propriei activități, prin propriul 
lor efort de voință, ceea ce constituie evoluția internă a individului.” - Maria 
Montessori
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DE LA COPILĂRIE LA ADOLESCENȚĂ, 
MARIA MONTESSORI

Vârsta adolescenței este o mare provocare și 
pentru părinți, și pentru pedagogi, dar mai ales 
pentru copii. Transformările care au loc în corpul și 
gândurile lor pot fi copleșitoare și au nevoie de tot 
sprijinul și afecțiunea pe care le pot oferi adulții 
importanți din viețile lor. Maria Montessori aduce 
mai multă înțelegere asupra fenomenului și mai 
ales a ceea ce e de făcut pentru ca întreaga 
familie să treacă mai ușor prin aceste transformări, 
iar tinerii să își definitiveze evoluția în adulți în cel 
mai sănătos și frumos mod. 

EDUCAȚIE ȘI PACE,  MARIA MONTESSORI 

Maria Montessori, născută în 1870 și care a trăit până în 1952,
 a văzut lumea răvășită de două războaie mondiale. Tema păcii în lume este o 

preocupare ce, pentru adulții de acum, poate părea distantă; însă, adusă în 
contextul propriilor vieți, ne dăm seama cât de mult avem nevoie de pace și mult 

mai aproape de noi, în viețile cotidiene. Maria Montessori identifică o legătură 
strânsă între educație și starea de pace pe care o putem avea în familie, 

în comunitatea noastră și în lume, în general. 
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