mai 2021, numărul 2

JURNALUL
MONTESSORI

OGLINDA TESORI
BINE TE-AM REGĂSIT!
Mă bucur să ne reîntâlnim în paginile celui de-al doilea număr al revistei
Tesori. Mă bucur atât pentru reîntâlnirea cu tine, cât și pentru că reușim să
continuăm proiectul revistei, în ciuda multelor provocări pe care ni le așterne în
drum această perioadă.
De la primul număr au zburat deja câteva luni în care am continuat să îi ghidăm
cu dragoste și dedicație pe copiii din grădinița Tesori și școala Maria Montessori.
Imprevizibilitatea lunilor de pandemie, alternanța continuă între școala în
mediul Montessori și cea de acasă ne-a determinat să conștientizăm, cu și mai
multă claritate, cât de important este să împărtășim tainele universului
Montessori cu voi, adulții care ghidează pașii copiilor.
În acest număr vă facem cunoștință cu unul dintre pedagogii noștri. Continuăm
cu o călătorie în lumea Montessori tocmai până în Australia, un loc atât de
îndepărtat și, totuși, atât de aproape în universul Montessori. Aflăm, apoi,
ce înseamnă să fii părinte Montessori. Descoperim noi elemente ale metodei
Montessori: natura și mișcarea, stimularea creativității, importanța mediului
pregătit. Ne amintim de cercetările Mariei Montessori în dezvoltarea copiilor și
conștientizăm importanța primilor 3 ani de viață și de ce este nevoie să
manifestăm respectul față de copil. La final, vă lăsăm câteva recomandări de
cărți care, sperăm, să vă aducă mai multe răspunsuri și să vă trezească
și mai mult curiozitatea față de pedagogia Montessori.
Sperăm ca rândurile noastre, scrise cu suflet și dedicare, să aducă un plus
de inspirație în misiunea minunată pe care o aveți, aceea de a ghida copiii
spre devenirea ca adulți încrezători, responsabili, blânzi și implicați.

Adriana Păduraru,
fondatorul școlii Maria Montessori și ”desenator” al Universului TESORI
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UNIVERSUL TESORI

VĂ INVITĂM
ÎN UNIVERSUL TESORI
Ne place să spunem că universul Tesori este locul în care punem în valoare
caracterul prețios al existenței fiecărui copil. Fie că este vorba de metodele de
educație alternativă pe care le folosim, fie de mediul în care copiii învață și
descoperă lumea, fie de tipul de interacțiuni pe care îl facilităm, ne ghidăm
mereu după misiunea pedagogiei Montessori: dezvoltarea completă a ființei
umane și educația ca “ajutor pentru viață”.
Vorbim mult despre mediul Montessori și cum acesta este diferit de alte
medii de învățare. Haideți să descoperim de ce:
Cu cât mediul încurajează inițiativa și rezultatele obținute astfel, cu atât elevul va
integra mai bine informația în sistemul său de valori. De aceea amenajăm spațiul
astfel încât elevul să devină fizic independent de adult, capabil să aleagă și să
decidă singur ce activități urmează și ce materiale folosește.
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DE VORBĂ CU ECHIPA TESORI,

Andreea Avădanei

Oamenii Tesori, mari sau mici, sunt cei care dau viață universului nostru, fie că vorbim
de pedagogi, părinți sau copii. De data aceasta ne oprim câteva clipe alături de
pedagogi, care au misiunea frumoasă și importantă de a ghida micile steluțe Tesori
în devenirea lor. Dincolo de iubirea pentru copii și știința riguroasă pe care se
bazează, au suflete mari, vise, bucurii și temeri, ca noi toți.
Vă facem cunoștință cu unul din oamenii minunați din echipa Tesori,
Andreea Avădanei, pedagog AMI 0 - 3 ani, pe care am rugat-o să ne răspundă la
câteva întrebări.
Cum ai ales să devii pedagog?
Cred că am ajuns să profesez într-un domeniu care de fapt m-a ales pe mine. Pașii
parcurși în cariera mea m-au adus aici. Tind să cred că eu doar am avut de urmat
calea care m-a condus spre o carieră atât de frumoasă și de împlinitoare.
Ce îți doreai să devii când erai mică?
Îmi amintesc că doream foarte mult să devin medic atunci când eram mică, cel mai
probabil cam acesta era stereotipul vremurilor. Apoi spre adolescență mi-am dorit
să devin psiholog, ceea ce m-a îndemnat să urmez facultatea de psihologie. După
terminarea facultății am început să lucrez cu copiii și aici mi-a rămas sufletul.
Din ce îți iei motivația?
Știu că venim pe lumea aceasta cu un scop, eu vreau să cred că acel scop este să
fim o rază de lumină care să lase o lume mai bună în urma noatră. Motivația încerc
să o iau din orice trăiesc în fiecare zi, dintr-un zâmbet sincer de copil, dintr-o reușită
care poate fi a mea sau a altcuiva, chiar și dintr-un eșec care întotdeauna vine cu o
lecție.
Ce îți aduce bucurie într-o zi obișnuită?
Cea mai mare bucurie o reprezintă copilul meu, zâmbetul cu care se trezește în fiecare dimineață e prima sclipire dintr-o zi. Apoi încerc să mă bucur de orice îmi aduce
fiecare clipă, să trăiesc cât se poate în prezent și să iau totul așa cum vine, chiar
dacă viața e plină de provocări la tot pasul.

Ce te provoacă în meseria ta?
În această meserie copiii cu care lucrezi te pun față în față cu copilul din tine. Și aici
vine marea provocare, vrem sau nu, toți avem răni de vindecat care provin din
copilărie, iar fiecare copil este o oglindă a ceea ce am trăit cândva când eram mici.
A fi un bun pedagog înseamnă să ai acea capacitate de observare și de
stăpânire încât să privești fiecare copil așa cum este. Să știi că, dacă simți că un
copil ți-a atins o coardă sensibilă, este ceva de vindecat în tine, iar acelui copil să te
poți adresa cu toată blândețea și educația pozitivă de care are nevoie.
Ce te ajută să treci peste dificultăți?
Dificultățile sunt dificultăți doar dacă noi alegem să le vedem așa. Sunt conștientă
de faptul că unele zile pot fi extraordinare iar altele vin cu provocări, până la urmă
fiecare clipă vine să ne învețe ceva, să ne șoptească cald că fiecare ”dificultate”
este o binecuvântare.
Care e activitatea ta preferată de relaxare?
Un instrument magnific de relaxare pentru mine este cititul, ador să mă așez lângă
o ceașcă de cafea cu lapte cu o carte în mână care să îmi povestească lucruri noi.
Fiind copil care a crescut la țară, îmi place să evadez acasă, la părinții mei unde mă
pot conecta la rădăcinile mele, pot fi în contact cu natura, pot merge desculț și mă
pot simți, măcar pentru câteva clipe, copil din nou.
Dacă ar fi să petreci o zi întreagă în aer liber, ce ai face?
Aș fugi la munte, mi-aș pune un rucsac în spate și aș urca pe cea mai înaltă creastă.
Este ca și cum mi-aș demostra mie că POT, și orice se poate dacă există dorință și
perseverență.
Care din principiile Montessori le aplici și tu în viața ta?
Principiile Montessori sunt de fapt norme de bun simț pentru o viață armonioasă.
Personal merg foarte mult pe principiul că fiecare persoană trebuie tratată cu
respect, indiferent de statutul și vârsta acesteia, noi românii avem și un proverb pe
tema aceasta…”ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Dacă am reuși să ne amintim de
lucrul acesta la fiecare pas, multe conflicte ar dispărea. Apoi, metoda Montessori ne
spune să observăm înainte de a acționa, să luăm totul ca atare, fără să etichetăm,
fără să judecăm ci doar să privim dincolo ochii minții, cu sufletul, de acolo vine
acceptarea și adevărata putere de a interveni în spiritul educației conștiente.
Ce i-ai spune unui părinte care află prima oară de Montessori?
I-aș spune că Montessori este mai mult decât o educație alternativă, este un mod
de viață. Accentul se pune pe respectul față de copil și pe independența
funcțională a acestuia. Mai mult decât atât, transformarea vine pentru întreaga
familie, este nevoie de o analiză atentă a propriilor nevoi, emoții și comportamente
ca adulți pentru a reuși să mergem pe drumul vieții împreună cu copilul și nu în fața
lui ca un îndrumător atotștiutor.
Spune-ne un gând cu care îți începi ziua și unul cu care o închei.
Ziua începe cu o pereche de ochi mari albaștri de copil care îmi cere să mă trezesc
și cu un ”Bună dimineața, ce frumoasă este viața!”, aceasta este modalitatea
noastră de a da startul zilei, mereu pe un ton pozitiv. În fiecare dimineață îmi spun că
o să primesc o nouă zi cu acceptare și dorință de a învăța din orice clipă. Sfârșitul
zilei aduce mereu un gând de mulțumire pentru tot ceea ce este în viața mea.
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MONTESSORI ÎN LUME

MONTESSORI

în Australia

Pedagogia Montessori a depășit demult granițele Europei, iar Australia este un
continent pe care metoda noastră a ajuns în 2007, când a fost înființată asociația
Montessori Australia, afiliată la Association Montessori Internationale (AMI).
Urșii koala, arborii de eucalipt și Opera din Sydney sunt câteva repere cu care
asociem Australia, ce pare multora un teritoriu îndepărtat și straniu. Totuși, deși la mii
de km și un ocean depărtare, Australia ne este mult mai aproape decât am crede și
prin faptul că îmbrățișează educația Montessori. Dacă în 2007 aveau 150 de
școli și centre Montessori în care învățau 12000 de copii, în 2020 numărul lor era
dublu. Interesant de știut este că, pe lângă școlile sau grădinițele Montessori private
sau organizate de un ONG, în Australia pedagogia Montessori este integrată și în
unele școli publice.
Pentru că cererea pentru acest tip de educație este mare și numărul instituțiilor care
o oferă este în creștere pe continentul australian, a fost înființat un program
național de certificare a calității metodei Montessori, pentru a valida acele centre
ce sunt conforme standardelor stabilite de însăși Maria Montessori și transmise, mai
departe, de AMI. Acest tip de certificare la nivel național demonstrează interesul
ridicat al australienilor pentru pedagogia Montessori, pe de o parte, și grija pentru
respectarea modelului ”original”, protejat de Association Montessori Internationale,
de cealaltă parte. La o scurtă privire asupra școlilor și grădinițelor Montessori din
Australia, vedem cum australienii au ales pentru logo-urile centrelor, cu precădere,
simboluri din natură, în special copaci și flori. Știm că natura este unul din elementele
de bază ale pedagogiei Montessori, iar australienii par să îi acorde o atenție
deosebită, începând cu identitatea vizuală a școlilor.

O PIANISTĂ ”MONTESSORI” ÎN AUSTRALIA
Un exemplu de succes al metodei Montessori pe continentul australian este povestea
unei pianiste adolescente, Madeline Cross-Parkin, devenită celebră pe Instagram
în rândul adolescenților. Madeline a urmat școala Montessori Brisbane de la 18 luni
până la 12 ani, apoi, din nou, de la 15 la 16 ani. După ce a deprins pasiunea pentru pian
alături de pedagogii Montessori, a trăit și experiența unei școli de muzică elitiste din
sistemul clasic de învățământ. Foarte curând a fost frapată și dezamăgită de
atmosfera concurențială nesănătoasă și lipsa de asumare a colegilor ei. Când și-a
dat seama că educația Montessori este cea care a ajutat-o să-și atingă potențialul
de muzician și să-și găsească identitatea, a hotărât să se întoarcă la școala
Montessori Brisbane.
O dată ce și-a regăsit echilibrul și identitatea, a avut curiozitatea să descopere și alte
drumuri pe care i le-a deschis educația. Astfel, a absolvit cu succes studiile
universitare în domeniul fizicii. Nu a renunțat, totuși, la pasiunea pentru pian și a
dobândit atestate importante la nivel național pentru abilitățile de pianistă. În
prezent, cu ajutorul contului de Instagram, vrea să aducă muzica clasică mai
aproape de tineri. Madeline recunoaște deschis că experiența oferită de mediul și
pedagogia Montessori a ajutat-o în mare măsură să se găsească pe sine și să
depășească dificultățile ce i-au ieșit în cale (probleme de alimentație,
comportament obsesiv-compulsiv).
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII
”PĂRINTE MONTESSORI”
Într-o lume atât de saturată de informații, de articole despre”Cum să...” eventual cu
subtitlul atrăgător ”în doar 10 pași!” apare, iată și un text despre a fi părinte Montessori.
Știm, parenting a devenit de câțiva ani încă un domeniu în care ni se sugerează că ne
trebuie pregătire, că ne trebuie informații, că trebuie să investim. La polul opus, ni se
șoptește că e un moft, că doar bunicii noștri nu aveau nici carte, nu se mai punea
problema și de cunoștințe de ”parenting”, iar noi am trecut cu bine până la urmă de
vârsta copilăriei. Ce să mai credem? E deja atât de copleșitor să primești și să îngrijești o
făptură nouă, un suflet, încât presiunea aceasta în plus nu ne ajută, cu siguranță.
Să ne dăm așadar doi pași înapoi.
Cine este ”Părintele Montessori” de care tot auzim?
Părintele Montessori nu este un șablon. E o ființă umană, un suflet la rândul său, cu
virtuți și cu neputințe, cu propria luptă de dus. Așa cum și copilul Montessori nu e un tip
de copil anume. Maria Montessori a oferit, la fel ca și pedagogia care îi poartă numele,
o ghidare. A îndrumat prin principii, mai degrabă decât să dea rețete sigure.
Din experiența unui părinte care este și educator, observ nevoia imperioasă de firesc.
Înainte de toate, părintele care dorește să respecte principiile Montessori în relația
cu copilul său trebuie să fie natural. Așa că, dacă un sfat vi se pare folositor ori demn
de pus în aplicare în propriul cămin, trebuie întâi să vi se potrivească. Și dacă nu se
potrivește imediat, trebuie să vedeți ce e de schimbat la propriul comportament ori
temperament, așa încât aplicarea lui să vă vină ușor, firesc. Altfel, presiunea pe
umerii părintelui crește și relațiile de familie se tensionează. Atmosfera caldă a
căminului părintesc este cea mai valoroasă amintire a copiilor noștri, să o protejăm
cu atenție!
Rolul nostru, ca adulți, în pedagogia Montessori
Dar dacă tot am pornit pe drumul acesta, să vedem câteva dintre principiile
Montessori pe care le putem aplica în familie. Referindu-se la pedagogul
de la clasă, Maria Montessori a evidențiat trei roluri pe care trebuie să
și le însușească acesta: de sfânt, de servitor și de om de știință.

Propriile obstacole
Mai întâi, adultul are de analizat, prin introspecție, ce obstacole găsește înăuntrul său,
obstacole care l-ar împiedica să fie părintele de care are nevoie copilul.
Montessori s-a referit din acest punct de vedere la două ”păcate” omenești: mândria
și mânia. Primul, manifestat prin sentimentul de superioritate, de ”eu îți spun ce ai de
făcut, eu știu” și al doilea prin accesele de furie atunci când copilul nu face așa cum
ar dori adultul.
Un alt tip de obstacole sunt etichetele (fie ele pozitive – ”ești cel mai bun!” ori negative
– ”ești un copil neascultător”), cât și modul, înrădăcinat deja, de a privi copilul ca pe o
ființă incompletă pe care adultul trebuie să o formeze.

06

”Servitor” al nevoilor
Referitor la rolul de servitor, Montessori nu se referă în niciun caz la ideea de a face
în locul copilului, ba din contră: este vorba aici despre un servitor al copilului în
nevoile sale. Părintele Montessori este acolo să îl învețe pe copil cum, să îl ajute să
achiziționeze abilități cu ajutorul perioadelor sale senzitive și a minții absorbante,
punându-i la dispoziție materialele potrivite în momentele potrivite.
Rolul adultului este să pregătească mediul din casă, să îi arate copilului ce e de
făcut și apoi să îl lase să fie independent. Asemeni unui servitor, o mare abilitate a
părintelui este să știe când să se retragă – nici prea devreme, nici prea târziu. Când
e nevoie, este acolo pentru sfaturi și încurajări, iar când nu mai e nevoie, se retrage
și lasă copilul să resimtă din plin împlinirea lucrului făcut de unul singur, ori împlinirea
problemei rezolvate de unul singur.
Știința îndrumării
Cât despre omul de știință, aici intră toate activitățile pe care le face părintele
pentru a pregăti mediul de acasă, pe sine însuși, pe ceilalți membri ai familiei
pentru a fi de ajutor copilului în procesul său de devenire. În plus, ca un cercetător
adevărat, părintele va fi mereu atent să observe progresele copilului în anumite
domenii, modificarea nevoilor sale, modul în care poate preîntâmpina anumite
situații delicate, cu alte cuvinte, va observa cu obiectivitate și va acționa preventiv,
mai degrabă decât să corecteze, să spună iar și iar, să certe.

www.gradinita-tesori.ro
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PRINCIPIILE MONTESSORI PENTRU PĂRINȚI
Schimbarea de percepție cu care vine Maria Montessori poate fi sintetizată
în câteva principii simple:
În primul rând, părintele ar trebui să aibă limpezimea sufletească și răbdarea unui sfânt
în ceea ce privește copilul, manifestând o dragoste necondiționată. Acest tip de dragoste
dă, mai degrabă decât cere și e orientată pe rezultate concrete, constructive în procesul
de adaptare al copilului. De exemplu, îl vedem pe copil că tot sare de pe canapea, ceea
ce nouă ni se pare periculos și nu suntem de acord. În loc să îl certăm și să îi interzicem
această activitate, îi putem oferi alternative sigure și acceptabile de a exersa săritul.
Uneori, părinții tind să se identifice cu greșelile (sau chiar reușitele) copilului, luându-i astfel
din experiență. Adultul Montessori încearcă mereu să ajute copilul, dar dintr-o poziție
detașată. De aceea este mai de folos să încurajăm copilul pentru efortul făcut, să îi fim
alături spunând ”mă bucur pentru tine că ai reușit”, în loc să îi oferim mereu acel ”Bravo!”
care îl face să simtă că ceea ce a realizat a făcut-o pentru noi. Copilul, să ne amintim, nu
este al nostru, ci este un suflet adus în lume de Dumnezeu după planul Său, dat nouă în
grijă. Ce lucrare minunată!
Privește copilul care ”nu este încă aici”. Acest lucru semnifică să nu te blochezi în
momentul sau situația de față, ci să vezi întregul proces și să știi că mereu este această
posibilitate a schimbării în bine. Copilul învață, se formează pe sine, iar răbdarea și ajutorul
părintesc îl sprijină în acest demers. Știm că e greu, mai ales în mijlocul unei crize de nervi
în plină stradă, dar pe termen lung acest mod de a privi copilul va crea o legătură strânsă,
profundă cu acesta.
Observă obiectiv, concret ceea ce vezi, străduiește-te să nu confunzi copilul
cu comportamentul.
Transformă lucrurile negative care poate îți vin ușor de spus, în reformulări pozitive.
Spune-i ”în casă folosim un ton scăzut” în loc de ”nu țipa”.
Părinții trebuie să pregătească un cămin sigur, în care toată lumea se simte
acceptată. Cum? Arătând indirect conceptul de respect și de grijă față de ceilalți și
oferind șanse nelimitate tuturor membrilor familiei, având grijă să ofere mereu acea
dragoste necondiționată, indiferent de câte ori greșește copilul. Să ne reamintim că acest
copil de azi va crește și va părăsi căminul părintesc, aventurându-se în lume.
Să îi oferim mereu dragostea noastră ca liman pentru momentele tulburi ce, inevitabil,
vor urma.

Scopul adultului nu este de a învăța, ci de a direcționa (și pregăti) copilul spre acel
moment când poate face singur. Acest lucru înseamnă mai întâi să îi oferim mediul
pregătit cu materiale și activități potrivite, cât și spațiul și timpul de a exersa cu ele
după ce i-am arătat în prealabil cum. Un sfat: a arăta ”cum” implică să arătăm,
efectiv, activitatea, de la început până la sfârșit, eventual fără prea multe cuvinte,
astfel încât copilul să știe exact ce anume se așteaptă de la el, unde trebuie să
ajungă. De exemplu, când îi arătăm cum se încheie o jachetă, arătăm activitatea
completă, apoi descheiem și invităm copilul să exerseze. Ajutorul acordat este
redus la minim, mai ales în urma observării obiective, din care adultul realizează unde
anume are dificultăți copilul și ce parte anume dintr-o activitate are nevoie să-i fie
arătată din nou.
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Atitudinea față de greșeli – acum se cultivă o atitudine prietenoasă față de greșeli,
fără corecturi, căci deocamdată greșelile sunt moduri de a testa mediul și implicit de
a învăța. Corectăm discret, arătând din nou varianta pozitivă, acceptabilă a
activității. În loc să spunem ”nu așa se spală pe mâini”, folosim ”hai să îți arăt din nou
cum spălăm mâinile!” Și...avem răbdare, rezultatele dorite vor apărea. Aici intervine și
discuția despre libertate și limite în Montessori: atât la clasă, cât și acasă, cheia este
să creăm un spațiu cu anumite limite (fie ele fizice – de exemplu tot ce nu dorim să
fie la îndemâna copilului depozităm undeva în afara ariei sale vizuale,
limite morale - reguli simple ale familiei, reamintite din timp în timp). În acest spațiu
oferim copilului libertate de mișcare, de exprimare, de manevră, inclusiv de a greși.
Părintele trebuie să protejeze concentrarea copilului. Asta înseamnă să îl lase să fie
absorbit de o activitate constructivă, fără a-l deranja, pentru că atunci învață cel mai
intens. De asemenea, părintele trebuie să răspundă prompt la nevoia de odihnă a
copilului (fie prin somn sau ieșit în aer liber). Creierul copiilor lucrează constant și are
mare nevoie de aceste repaosuri.
Cultivă onestitatea: fără minciunele, păcăleli, distragerea atenției, folosirea tehnologiei pentru a ține copilul ocupat. Este nevoie să avem grijă să vorbim concret. Copiii
mici nu înțeleg nici glumele, nici ironia, nici poveștile ce țin strict de imaginar – ei cred
orice le spunem și devin confuzi când încercăm să le explicăm că ceva ce am spus
nu e adevărat - fie faptul că ”i-am furat nasul”, fie faptul că ursulețul din desenele
animate nu vorbește în realitate. Trebuie să le spunem adevărul, deși uneori e
inconfortabil, să nu îi lăsăm să evadeze prea mult în imaginar, căci vor ieși mult mai
obosiți de acolo decât în urma unei activități reale, făcută cu un scop concret.
Și câte nu ar mai fi de spus, dar ne oprim aici deocamdată. Informații se tot găsesc,
ce e drept. Noi vă dorim, cu toată dragostea și nădejdea, să găsiți resursele de a fi un
părinte firesc, bucuros, înconjurând fiecare copil cu dragostea, respectul și răbdarea
de care e nevoie pentru a vă bucura de roade...poate nu imediat, ci pe parcurs, din ce
în ce mai mult. Iar noi rămânem aici pentru a vă fi alături!

www.scoalamariamontessori..ro

09

METODA MONTESSORI

NATURA ȘI MIȘCAREA

elemente centrale în educația
Montessori
de Emilia Prăjină - Pedagog AMI 3 - 6 ani
Montessori este o filozofie, un stil de viață și un mod de educație. Este ce am
descoperit eu, studiind această alternativă și aplicând principiile în educarea copiilor.
Sunt ferm convinsă, în acest moment, că educația Montessori este cel mai aproape de
esența noastră ca ființe divine. Pentru a înțelege din ce perspectivă vine convingerea
mea vă voi vorbi, în acest articol, despre două aspecte importante pe care
Maria Montessori le amintește în majoritatea lucrărilor sale: natura și mișcarea.
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INFLUENȚA NATURII
Față de perioada în care Maria Montessori elabora observațiile despre ce este
benefic în educația copiilor, în zilele noastre copilul trăiește tot mai puțin în
natură și are tot mai puține prilejuri de a intra în contact cu ea. Este aproape de
la sine înțeles, dar și întărit de observațiile științifice ale Mariei Montessori,
faptul că pentru a oferi copilului tot ce este mai bun, nu trebuie să îl ținem închis
în casă. Copilul, pentru a se dezvolta armonios, are nevoie să îi arătăm plantele,
păsările, apusuri și răsărituri, să îl lăsăm să simtă vântul răcoros, să vadă stelele
și norii, frunzele și florile, într-un cuvânt frumusețea naturii.
Totodată, timpul petrecut în natură aduce multiple beneficii copilului:

Dezvoltarea musculaturii - copiii devin mai viguroși și mai sănăto
și pentru că se mișcă mai mult și mai liber;
Echilibru emoțional - copilul este mai liniștit, relaxat, fericit pentru că intră în
contact cu elementele considerate ”familiare” de către creierul uman
(în procesul evolutiv, elementele artificiale, construite de om, au intrat
foarte recent în viața indivizilor);
Dezvoltarea emoțiilor pozitive – de exemplu, copilul învață să fie atent,
grijului, empatic cu ființele din jurul său; de exemplu, în educația Montessori
îi îndrumăm pe copii să pregătească paie subțiri, scame de bumbac sau
smocuri de vată pentru păsările care își fac cuib;
Dezvoltarea creativității – copilul este un fin observator al naturii, iar cadrul
natural oferă numeroase materiale asupra căruia să-și concentreze
atenția și să-și exerseze creativitatea;
Dezvoltarea concentrării – deseori observăm copii care se uită atent la
gândăcei, moment plin de răbdare; este un exercițiu foarte util pentru
antrenarea concentrării, pe care natura îl ”mijlocește” în mod firesc și plăcut;
Dezvoltarea spiritului de colaborare – pentru că evoluția speciei umane a fost
posibilă doar prin colaborarea dintre indivizi, iar aceasta s-a întâmplat, în primă
instanță, în cadrul natural, copiilor le vine cel mai ușor să colaboreze atunci când
sunt ”afară”; de exemplu, în pedagogia Montessori, încurajăm culesul fructelor
într-o livadă, alături de prieteni;
Dezvoltarea personalității – în natură copilul caută mereu activități, pentru că se
simte stimulat și dornic să descopere cât mai multe lucruri noi; astfel, prin acest
tip de ”muncă”, își dezvăluie adevărata personalitate;
Educarea spiritului - natura este primul și cel mai la îndemână cadru estetic
pe care un copil îl poate observa și integra în propriile repere; în natură copilul
își dezvoltă simțul pentru frumos, iar noi, la Tesori, îl antrenăm, de exemplu, prin
îngrijirea unei grădini de plante;

www.gradinita-tesori.ro
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Cele mai mari progrese se produc atunci când mintea și corpul
lucrează împreună pentru un rezultat concret. Împins de o forță
din interiorul său, copilul știe cum să descopere lumea; de aceea
este mereu în explorare, curios și atent la detalii.
Primele lecții de științe vin tot din natură: copilul simte soarele și
vântul, se joacă în nisip, în apă sau în noroi, privește răsăritul și
apusul soarelui, stelele, colecționează pietricele, crenguțe, scoici.
Toate experiențele la care este expus vor rămâne întipărite în
sufletul copilului, îl vor impresiona în cel mai profund mod. Natura
cu toate aspectele sale va fi un izvor nesecat de inspirație și liniște.
Îmi amintesc ziua în care un copil din cartier a găsit o broscuță
țestoasă. Toți copiii s-au adunat în jurul ei, unii mai mici, alții mai
mărișori și observau în liniște mica făptură. Una din fetițe își dorea
foarte mult să ia broscuța acasă și o ruga insistent pe mama ei.
Mama a avut înțelepciunea de a-i explica fetiței despre mediul de
viață al broscuței și au decis împreună că cel mai potrivit este să
ducă broscuța în balta din apropiere, unde poate își va găsi
familia. Fascinația cu care copiii, de vârste diferite, au observat
broscuța și grija cu care pe și-au dorit să i-o ofere mi-au arătat
câtă bunătate se găsește într-un copil iar datoria noastră, ca
adulți, este să o cultivăm, pentru a rămâne cu ei de-a lungul
întregii vieți.

DEZVOLTARE PRIN MIȘCARE
Mișcarea este un alt element esențial în dezvoltarea armonioasă a
copilului. Activitatea făcută de copil este considerată un exercițiu fizic,
care are și efect asupra dezvoltării minții. Când copilul lucrează se
mișcă și, astfel, ajută indirect sângele să circule, plămânii să respire,
ajungând la o sănătate deplină. Copiii sunt la o vârstă la care nevoia
de mișcare prezintă un interes fundamental. De la naștere până la 6
ani, copilul este într-o perioadă de perfecționare prin intermediul
activităților.
Putem observa modul în care evoluează copiii în alte culturi. Acolo
unde industria de jucării este mai puțin avansată, copiii au gusturi total
diferite față de ce știm noi din realitățile proprii. În aceste culturi copiii
petrec mult timp în natură, participând la diferite activități alături de
părinți. S-a observat că acești copii sunt mai calmi, mai fericiți și mai
liniștiți.
Drept urmare, vom vedea cum un copil lăsat să petreacă timp în
natură, devine nerăbdător să cunoască, să descopere lumea în cele
mai mici detalii. La această vârstă copilul învață doar prin acțiune, prin
anumite activități care implică mișcare. Dacă are libertatea de a se
mișca liber, în mod natural va simți nevoia să exploreze, pentru a-și
dezvolta personalitatea în devenire.

12

www.gradinita-tesori.ro

13

14

Cel mai important lucru este să respectăm toate formele de activitate rațională ale
copilului și să încercăm să-l înțelegem. Sarcina noastră ca adulți este să observăm
copilul conștient și să răspundem pozitiv nevoilor sale. De exemplu, îmi amintesc de o
cunoștință care avea o fetiță de 6 luni și îmi povestea cum în fiecare dimineață,
după ce mânca și era schimbată, începea să se întindă cu mânuțele spre ușă,
indicând clar că își dorește să fie dusă afară. În momentul în care mergea cu fetița la
plimbare, aceasta devenea liniștită și începea să gângurească.
De obicei, ne scapă complet exprimările vieții copilului care ne indică puterea internă,
cea care îl împinge spre dezvoltare. Copilul se mișcă fără încetare, trebuie să-și
construiască acțiunea în funcție de spirit. Tocmai aceasta este cheia, secretul
dezvoltării personalității copilului și rolul nostru, ca adulți, este să fim atenți și să
răspundem nevoii de mișcare a celor mici. Copiii sunt atrași de activități ce implică
acțiune, exactitate și precizie, aici este tot secretul.
Iată câteva recomandări prin care putem sprijini nevoia de mișcare a copilului,
fără a fi un obstacol în calea sa:
* Petreceți timp cât mai mult în natură, indiferent de vreme – copiilor le place
să descopere diferențele de temperatură, frumusețea anotimpurilor și elementele lor
specifice;
* Găsiți zilnic măcar un moment în care să mergeți pe jos – poate fi atunci
când copilul este luat de la grădiniță;
* Mergeți cât mai des în drumeții prin pădure – cele mai frumoase lecții
de botanică le puteți începe observând natura;
Așadar, în natură și prin mișcare, descoperiți lumea prin ochii copilului.
Lăsați-vă ghidat de el și bucurați-vă de această frumoasă călătorie ce este viața!

www.gradinita-tesori.ro
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METODA MONTESSORI

STIMULAREA CREATIVITĂȚII

în metoda Montessori

Se știe că metoda Montessori nu încurajează introducerea întâmplărilor și personajelor
fictive în universul copiilor mai mici de 6 ani. De aici, unii părinți pot rămâne cu impresia
eronată că în pedagogia Montessori nu este dezvoltată creativitatea celor mici. Nimic
mai departe de adevăr, căci creativitatea și ficțiunea sunt noțiuni distincte. Haideți să
vedem cum abordează metoda Montessori dezvoltarea creativității încă din primii ani
de viață.

CE ESTE CREATIVITATEA?
Mai întâi să ne punem de acord asupra înțelesului termenului de ”creativitate”. Dacă ne
uităm în DEX, găsim următoarea definiție: ” Însușirea de a fi creator; putere creatoare.”
În Dicționarul Enciclopedic găsim creativitatea definită ca „trăsătură complexă a
personalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original”. Î
n Wikipedia găsim o explicație apropiată: ” proces mental și social care implică generarea
unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte
existente. Enciclopedia Britannicamenționează că este „abilitatea de a face sau, altfel spus,
de a produce ceva nou, fie o nouă soluție a unei probleme, fie o nouă metodă sau un
dispozitiv nou sau un nou obiect artistic ori o nouă formă artistică”.
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Deja avem 4 definiții din 4 surse diferite, care nu oferă explicații identice; putem să
deducem, de aici, că este dificil de încadrat creativitatea în parametri exacți.
Ce reținem, totuși, este că puterea creatoare se referă la capacitatea de a
genera rezultate noi (idei, obiecte, opere artistice) pe baza resurselor existente
(concepte, informații, obiecte etc.). Ne dăm seama că a fi creativ nu se referă
exclusiv la capacitatea de a crea artă, ficțiune, ci și la soluții pentru probleme
practice.
Deși părerile specialiștilor variază în definirea creativității, unul din elementele
comune este că actul creativ nu presupune doar un rezultat nou, original, ci și
condiții satisfăcătoare, care să încurajeze generarea acestui rezultat original.
Cu alte cuvinte, nu poți fi creativ ”la comandă”. Este nevoie de un cadru care să
stimuleze și să favorizeze conectarea ideilor și cunoștințelor existente pentru a
veni cu ”ceva nou”.
În ceea ce privește ”sursa” anatomică a creativității, unii consideră că emisfera
dreaptă a creierului este cea responsabilă de generarea de idei noi, originale.
De fapt, neurologii au constatat că responsabilă de creativitate este o zonă
eterogenă a neocortexului, extinsă pe o treime din suprafața sa, ce cuprinde și
diferite părți ale lobilor frontali. Acest fapt demonstrează complexitatea procesului
creativ și dificultatea activării sale ”automate”. Este vorba de o dezvoltare
complexă a mai multor zone ale creierului uman. Astfel, din punct de vedere
neurologic, creativitatea devine capacitatea unei persoane de a activa simultan
mai multe zone ale creierului care, în mod obișnuit, funcționează separat.

www.scoalamariamontessori.ro
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CREATIVITATEA DIN PERSPECTIVA MONTESSORI
Revenind la abordarea noastră, considerăm că abilitatea de a crea nu este rezervată
artiștilor, ci este o abilitate pe care o deținem cu toții și o aplicăm în toate aspectele vieții.
O persoană creativă nu este doar un artist vizual, un compozitor sau un autor de romane,
ci și un om de știință care realizează o nouă soluție la o problemă existentă sau un părinte
care inventează o metodă de a-l convinge pe copil să mănânce toate legumele din
farfurie.
Maria Montessori a observat capacitatea creativă înnăscută a copiilor. Aceasta derivă
din curiozitatea lor naturală, din dorința de a explora lumea din jurul lor, de a face
conexiuni între elementele nou descoperite și învățate. Aceste conexiuni nou create
reprezintă puterea creatoare care îi însoțește de-a lungul vieții. Dr. Montessori a constatat
că puterea creatoare a copiilor se dezvoltă spontan o dată cu evoluția inteligenței, ce
derivă din interacțiunea cu mediul pregătit. De aceea, în accepțiunea Montessori,
creativitatea nu este o abilitate care necesită o atenție specială pentru a fi dezvoltată, ci
mai degrabă un rezultat al întregului proces cognitiv pe care îl parcurge copilul.
Astfel, puterea creativă a unui adult este mult influențată de condițiile în care a avut
posibilitatea să descopere lumea și pe el însuși în copilărie.
În pedagogia Montessori, abilitatea unui copil de a fi creativ este strâns legată de modul în
care acesta se raportează la lumea reală. Aspectul practic al învățării este foarte
important, pentru că acesta oferă ”materia primă” (informația concretă, reală) pentru
dezvoltarea de noi conexiuni care conduc la idei și soluții originale.
Și în metoda Montessori cei mici descoperă arta vizuală, muzica, își dezvoltă imaginația,
dar în directă legătură cu experiențe practice și înțelegerea modului în care funcționează
lumea reală. Dezvoltând diferite abilități ce implică și procese cognitive, și motricitate,
copilul stimulează, în paralel, mai multe zone ale creierului care, activate simultan,
generează gândire creativă.

CUM DEZVOLTĂM CREATIVITATEA ÎN PEDAGOGIA MONTESSORI

18

Așadar, într-o grădiniță și școală Montessori nu veți găsi activități concentrate
doar pe dezvoltarea creativității. Această abilitate este integrată în toate
aspectele procesului de învățare și dezvoltare a copilului. Întregul mediu și
set de principii Montessori sunt gândite în acest sens.

MEDIUL MONTESSORI PROPICE CREATIVITĂȚII
Clasele Montessori au un aspect plăcut, armonios, educând simțul estetic al
copiilor încă din primii ani de viață.
Materialele naturale, culorile calde, ordinea și armonia creează contextul pentru
ca cei mici să se simtă în siguranță și liberi să exploreze și să își manifeste
personalitățile. Acestea sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea puterii creatoare.
Modul în care este organizat mediul pregătit Montessori permite copiilor să
înțeleagă cum funcționează viața reală, ceea ce pune bazele proceselor cognitive
implicate în creație.
Pedagogul Montessori și autoarea Susan Stephenson spunea, în cartea sa
”Copilul vesel”: “Cu cât un copil experimentează mai multe activități cu scop
precis și ancorate în realitate, precum și rezolvarea problemelor, cu atât
imaginația sa va deveni mai utilă, creativă și eficientă.”

MATERIALELE MONTESSORI PENTRU CREATIVITATE PRACTICĂ
Învățarea cu ajutorul simțurilor este una dintre pietrele de temelie ale educației
Montessori, iar materialele sunt gândite în acest sens. Prin implicarea simțurilor în
procesul de înțelegere a lumii reale, copiii dezvoltă conexiunile necesare
creativității.
Materialele Montessori îi ajută pe copii să învețe aplicațiile practice ale unor
concepte abstracte. În plus, prin aspect, material și funcționalitate, aceste
materiale le oferă celor mici imaginea reală a lumii, a modului în care
funcționează diferite lucruri.
Și în grădinița Tesori, și în școala Maria Montessori, copiii participă la activități
artistice: muzică, pictură, lucru manual etc. Acestea, însă, sunt puse în context
practic, al descoperirii lumii reale. Această metodă le dezvoltă copiilor
capacitatea de a face numeroase conexiuni între abstract și concret.

www.gradinita-tesori.ro
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LIBERTATEA DE A FI CREATIV. ÎNVĂȚAREA DIN GREȘELI
Una din barierele cele mai dificile pentru adulți în calea creativității este teama de
a greși. Este ușor de observat că un copil se manifestă în mod creator mai des și
mai ușor decât un adult. Ne putem gândi că este vorba de o abilitate specifică
celor mici, care se diminuează sau dispare la vârstă adultă. Ceea ce este fals.
Este vorba de faptul că un copil se simte mult mai liber să exploreze, să facă noi
conexiuni și să se exprime, fără teama de a fi judecat sau pedepsit de ceilalți.
Pentru a putea păstra această libertate și la vârsta adultă, este important să o
încurajăm cât mai mult în primii ani de viață. În abordarea Montessori, copiii sunt
încurajați să se simtă liberi atunci când învață despre ei și lumea din jurul lor. Limitele de siguranță necesare sunt doar limite necesare de siguranță,
nu le îngrădesc capacitatea de a se exprima și de a fi originali.
Învățarea din greșeli, prin practică și repetiții, este o modalitate eficientă de a evita
teama de eșec, în timp ce stimulează curiozitatea și dorința de a rezolva
probleme.
Pentru a-și dezvolta creativitatea, un copil are nevoie să se simtă liber să aleagă
ceea ce îl atrage în mediul pregătit, să se concentreze cât timp are nevoie pe
activitatea care îl interesează, să descopere idei și soluții, să găsească singur
răspunsuri, să comunice cu ceilalți propriile idei și descoperiri.
Părinții le pot oferi această libertate copiilor prin câteva modalități la îndemână:
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Adresarea de întrebări în locul instrucțiunilor;

Permiterea manifestării creative, chiar dacă aceasta înseamnă dezordine sau
murdărie; aranjarea obiectelor și curățenia vor fi o activitate separată;

Limitarea opțiunilor de materiale și jocuri: prea multe variante creează confuzie,
în timp ce mai puțin stimulează găsirea de noi conexiuni și soluții;

Aprecierea procesului de lucru mai degrabă decât a rezultatului (de exemplu
alegerea culorilor sau a materialelor).

Este indicat ca părinții să evite, pe cât posibil, comparațiile cu alți copii sau alte
rezultate, critica excesivă și sublinierea frecventă a greșelilor. Deși izvorâte din bune
intenții (oferirea de repere dezirabile), aceste practici sunt cele care induc copiilor
sentimentul de nesiguranță atunci când vine vorba de a genera sau descoperi
ceva nou. Teama de eșec cu care se luptă mulți adulți și convingerile că
„nu sunt creativ”, ”nu sunt suficient de bun”, ”nu sunt în stare” au rădăcini adânci,
tocmai în primii ani de viață.
De aceea pedagogia Montessori încurajează libertatea copiilor de a explora
lumea, de a îmbrățișa greșelile ca etape necesare în procesul de învățare, de a fi
ei înșiși.
Maria Montessori, în cartea sa ”Educație pentru o nouă lume”, spunea: ”Trebuie să
ajutăm copilul să acționeze singur, să aibă voință proprie, să gândească singur”.
Astfel, completăm noi, le asigurăm condițiile necesare pentru a-și manifesta
creativitatea nativă și să o păstreze și la vârsta adultă.
www.scoalamariamontessori.ro
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METODA MONTESSORI

DE CE EDUCAȚIA

într-un mediu Montessori
Când vorbim de pedagogia Montessori, deseori întâlnim termenul ”mediul Montessori”.
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest model de educație, poate părea straniu.
De ce am vorbi de un mediu dedicat? Și de ce ar fi relevant pentru educația pe care o
primesc copiii? Unii părinți și-ar putea pune problema că mai mult contează conținutul
programului educativ, ce învață efectiv cei mici, nu cum arată clasele sau materialele
de lucru.
Ei bine, în pedagogia Montessori, cum arată și este organizat spațiul de învățare
(și cel complementar) face parte din programul de învățare. Să vedem de ce.
Mai întâi, să ne amintim care este viziunea Montessori despre educație.
Maria Montessori considera că ”educația nu ar mai trebui să fie preponderent despre
transmiterea cunoștințelor, ci să urmeze o nouă cale, să caute să elibereze potențialul
uman”. În practică, educația Montessori, pornind de la observații științifice și studii de-a
lungul a mai multor decenii, se concentrează pe a dezvolta, în fiecare copil,
un fundament puternic din punct de vedere emoțional, comportamental și moral. Astfel, copiii devin bine ”echipați” pentru viața reală, învață din proprie inițiativă
și devin adulți implicați, responsabili și independenți.
Cum spunea Maria Montessori, ”trebuie să ajutăm copilul să acționeze de unul singur,
să manifeste propria voință și să gândească pentru sine.”
Modul în care această viziune este aplicată în educația Montessori și transpusă
în mediul Montessori este strâns legat de etapele de dezvoltare ale copilului.
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NEVOILE COPILULUI ÎN ETAPELE DE DEZVOLTARE
Nu doar Maria Montessori, ci și specialiști contemporani în neuroștiință au constatat
că, în dezvoltarea sa, de la naștere și până la vârsta considerată adultă
(21 sau 24 de ani), copilul parcurge patru etape distincte de dezvoltare.
Deși delimitarea acestor etape variază în funcție de unghiul abordat
(cognitiv, emoțional, funcțional etc.) este important de reținut că baza personalității
adultului se formează în primii 6 ani de viață. Aceasta este perioada în care
interacțiunile copilului cu adulții și mediul în care trăiește și se mișcă îi definesc
maniera în care, ca adult, se va raporta la experiențele vieții și la relațiile cu ceilalți.
Cele patru planuri de dezovltare observate de Maria Montessori sunt delimitate
astfel:
Primul plan de dezvoltare – de la 0 la 6 ani
Al doilea plan de dezvoltare – de la 6 la 12 ani
Al treilea plan de dezvoltare – de la 12 ani la 18 ani
Al patrulea plan de dezvoltare – de la 18 la 24 de ani.

Primului plan de dezvoltare (0-6 ani) îi corespunde o percepție senzorială
și emoțională a realității. Maria Montessori numea acest tip de învățare
”mintea absorbantă”, în sensul că cei mici absorb toată informația ce vine către
ei ca atare, fără să o treacă prin vreun filtru cognitiv. Într-o primă fază, de la 0 la
3 ani, totul este înregistrat în subconștient, prin intermediul simțurilor. De aceea, în
primii trei ani de viață, copiii au nevoie de stimuli adecvați care să le antreneze
abilitățile senzoriale și să le transmită sentimente de siguranță, iubire, acceptare
necondiționată, încredere. De la 3 la 6 ani, tot în faza de ”minte absorbantă”,
copiii câștigă și conștiință.
În primul plan de dezvoltare, copiii învață și să fie autonomi, să aibă încredere în
propriile puteri, să comunice articulat și formal. Nevoia lor este de ordine, rutină,
dar și de libertatea de a explora mediul în care trăiesc și capacitățile proprii.
Al doilea plan de dezvoltare (6-12 ani) reprezintă perioada cu cel mai mare
potențial pentru dezvoltarea intelectului. Este perioada minții raționale, capabilă
să lucreze și cu noțiuni abstracte. Copiii, în acest plan de dezvoltare, sunt ”calmi
și fericiți”, cum îi descria Maria Montessori. Dacă fundația din primii 6 ani de viață
a fost construită solid, în al doilea plan de dezvoltare copilul intră cu încredere în
sine, nerăbdător să descopere lumea din jurul său. Nevoia sa de ordine exterioară
din primii ani se transformă într-o nevoie de ordine internă. Este o perioadă în care
are nevoie să socializeze cât mai mult, să aparțină unui grup, să își folosească
imaginația.

www.gradinita-tesori.ro
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Al treilea plan de dezvoltare (12-18 ani) este perioada
adolescenței. La nivel de impact și volum al
transformărilor, este similar primului plan. Au loc
schimbări majore nu doar anatomice, ci și psihologice.
Copilul nu mai este copil, devine adolescent.
Maria Montessori observa, despre acest plan de
dezvoltare, că ”adolescentul nu trebuie niciodată tratat ca
un copil, căci a depășit acea fază a vieții sale.
Este mai indicat să tratăm un adolescent ca și cum este
mai valoros decât o arată, decât să îl tratăm ca și cum ar
valora mai puțin și să-l facem să simtă că îi
desconsiderăm meritele și stima de sine.” În această fază,
adolescenții au nevoie să își descopere vocația și un sens
al efortului pe care îl depun. Este o etapă de sensibilitate
emoțională, cu un puternic simț al dreptății. Are nevoie,
mai mult ca oricând, să aparțină unui grup, să câștige
încredere în sine, să își înțeleagă rolul în societate ca adult
în devenire.
Al patrulea plan de dezvoltare (18 – 24 de ani) este planul
maturității care, la unele persoane, corespunde cu anii de
facultate. Este perioada în care de acum adultul își asumă
responsabilitatea propriei vieți și simte nevoia să se
implice în societate. Este o perioadă a dezvoltării spirituale,
a obiectivelor de viață și a independenței dobândite.

MEDIUL MONTESSORI ȘI NEVOILE DE DEZVOLTARE
Acum că am descoperit ce presupun diferitele planuri de dezvoltare ale unei persoane,
de la copilărie la vârsta adultă, să vedem ce relevanță are ”mediul pregătit” specific
pedagogiei Montessori.
Mai întâi, ”mediul pregătit” este un termen specific educației Montessori, referindu-se la
amenajarea mediului dedicat dezvoltării copiilor cu intenție, cu un scop bine definit,
cu accent pe a răspunde nevoilor fiecărui copil în parte.
Mediul Montessori presupune atât mediul vizibil, fizic, care răspunde, în primul rând,
nevoilor senzoriale, dar și un mediu ”nevăzut” – prezența discretă a pedagogilor, lipsa unui
program impus, grupuri mixte de vârstă într-o clasă. Atunci când amenajăm un mediu
Montessori, fie că este vorba de grădiniță sau școală, urmărim un set de principii, care
răspund nevoilor diferitelor planuri de dezvoltare.
Ordinea – pentru copiii între 0 și 6 ani, ordinea este extrem de importantă, pentru că le
oferă sentimentul de siguranță. Toate materialele, fie că e vorba de jocuri, de materiale
creative sau didactice, sunt păstrate în ordine, bine organizate și plasate la îndemâna
celor mici. Astfel, având un acces facil la spațiile de depozitare, ei sunt învățați să pună la
loc ceea ce folosesc. În plus, au la dispoziție puține materiale din diferitele categorii, ceea
ce înseamnă că fiecare copil depinde de modul în care altul a folosit și pus la loc
respectivul material. Este un mod practic de a învăța să fie ordonați – dacă vrei ca și
ceilalți să găsească materialele (și tu, la rândul tău), ai grijă să-l pui la loc, cu toate
componentele. Este o modalitate și de a învăța autodisciplina, atât de utilă în viața adultă.
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Pregătirea indirectă prin stimuli senzoriali – activitatea
senzorialăeste esențială în primii 3 ani de viață, dar și
mai târziu, pregătind terenul pentru gândirea abstractă.
De la mobilier, la lumina ambientală, la materialele de
lucru – întreg spațiul este gândit și amenajat în spiritul
confortului, calmului, naturaleții. Sunt utilizate, majoritar,
materiale de origine naturală: lemn, țesături din fibre
naturale, sticlă, ceramică etc. Copiii sunt lăsați să
folosească inclusiv obiecte reale, nu ”de jucărie”.
Astfel învață care le sunt capacitățile și capătă
încredere în propriile forțe.
Independența, libertatea, alegerea – nevoia de
autonomie, de explorare, de încredere în sine sunt
prezente încă de timpuriu. Pentru ca cei mici să poată
deveni adulți independenți, pe picioarele lor, capabili să
acționeze în concordanță cu propria voință, au nevoie
să exerseze aceste abilități de la o vârstă fragedă.
Mediul Montessori este pregătit să le ofere posibilitatea
de a explora lumea, de a-și descoperi puterile și de a se
mișca în ritmul lor, în perfectă siguranță. Copilul este liber
să aleagă activitățile și cu ce materiale să lucreze, cât
timp dorește, să lucreze fără a fi întrerupt de alți copii
sau de constrângerile unui calendar. Activitatea sa nu
interferează cu dreptul și libertatea celorlalți copii de a
face același lucru. În plus, activitățile sunt adecvate
nevoilor de dezvoltare individuale.
Mișcarea – mediul pregătit Montessori permite copiilor să se miște liber,
ceea ce le răspunde nevoii de explorare a mediului și de manifestare a propriilor
personalități. Unii vor dori să lucreze singuri, într-un anumit loc, alții să se miște prin
sală, să observe pe alți copii. Modul în care este amenajat spațiul și sunt gândite
activitățile le oferă aceste opțiuni.
Materialele – încă din primii ani de viață, când stimulii senzoriali au cel mai mare
impact, copiii sunt foarte influențați de diferitele obiecte cu care intră în contact,
chiar dacă și doar prin observare. Materialele cu care se lucrează în grădinița și
școala Montessori sunt adaptate nevoilor fiecărui plan de dezvoltare. De exemplu,
atât pentru mobilier, cât și pentru materialele didactice predomină lemnul,
un element natural familiar. Culorile sunt calde și cât mai apropiate de
cele observate în mod obișnuit în natură.
Controlul erorii – pedagogia Montessori, centrată pe dezvoltarea potențialului copilului, abordează controlul erorii nu din perspectiva pedepsei și recompensei,
ci punând accent pe nevoia de înțelegere și învățare a copilului.
Astfel, atât mediul, cât și materialele Montessori sunt gândite astfel încât să
permită copilului să conștientizeze greșelile sale și să le corecteze pentru el însuși.
În acest mod înțelege că este în regulă să greșim și să învățăm din greșelile
noastre.
Gamă variată de vârstă – nevoia de relaționare și apartenență la un grup este
abordată prin formarea grupelor mixte de vârstă. Copiii se integrează, astfel, în
micro-comunități cu diferențe de maxim 3 ani între membrii săi, care le permite să
învețe unii de la alții într-o atmosferă necompetitivă. Acesta este unul din modurile
prin care mediul Montessori pregătește direct copilul pentru viața în societate.
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Rolul adulților – nevoile de siguranță și de autonomie pe care le are copilul
încă din primul plan de dezvoltare sunt adresate printr-o prezență discretă,
dar fermă a adulților în mediul Montessori. Pedagogii și asistenții acționează
ca facilitatori, fără să își impună voința lor asupra copiilor.
Sunt calmi, consistenți, curtenitori și grijulii. Îi observă pe copii și le răspund
individual în funcție de propriile personalități și nevoi, manifestând respect
și grijă. Astfel copilul învață că este valoros, că voința sa contează și că este
respectat; la rândul său va ști să respecte voința și individualitatea celor din
jurul său. Pedagogul Montessori oferă o legătură între clasă și părinte,
întâlnindu-se cu părinții fiecărui copil pentru a discuta progresul.
Ca o concluzie, putem spune că mediul Montessori este un univers în sine care
permite copiilor să se manifeste conform propriilor personalități și nevoi.
Într-un astfel de mediu, cei mici învață să fie independenți, să aibă încredere în
ei, să îi respecte pe ceilalți, să se auto-disciplineze, să formeze legături sociale,
să se implice și să învețe de la comunitatea în care se găsesc.

www.gradinita-tesori.ro
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DE CE RESPECTUL PENTRU COPIL

este un principiu de bază în
pedagogia Montessori
de Cătălina Crețu - Pedagog AMI 0- 3 ani

Principiile pedagogiei Montessori, stabilite de Maria Montessori cu un secol în urmă,
sunt extrem de actuale și valabile. Privind la evoluția educației și societății în ultimele decenii, ne dăm seama cât este de bine-venită aplicarea acestor principii
încă de timpuriu, în relația cu copiii. Să luăm ca exemplu respectul. De câte ori, în
viața de zi cu zi, îi simțiți lipsa? Pentru ca o comunitate să funcționeze în armonie,
este nevoie ca oamenii să se respecte unii pe ceilalți, iar respectul îl învățăm de
mici, prin puterea exemplului, când suntem, la rândul nostru, respectați de
adulți.

RESPECTUL PENTRU COPIL - UN PRINCIPIU DE BAZĂ
Respectul pentru copil este un principiu de bază în pedagogia Montessori și unul
dintre principiile după care Tesori ne ghidăm în Universul Tesori, atât la grădiniță,
cât și la școală.
Respectul pentru copil și pentru nevoile lui reprezintă o componentă cheie a
activității noastre.
O mare parte din pedagogia și principiile Montessori provin dintr-un profund
respect pentru copil: de la respectarea libertății lui de a alege, de a se mișca, de
a-și corecta propriile greșeli și de a lucra în propriul ritm, până la utilizarea
cuvintelor reale pentru a descrie și clasifica lucrurile. Adesea, adulții nu văd copiii
ca oameni care trebuie tratați cu respect și demnitate. Acest lucru poate fi văzut
în modul în care adulții uneori întrerup, discută sau resping ceva ce are de spus un
copil, sau poate prin îmbrățișarea unui copil fără ca acesta să își dorească,
comentarea unui comportament neadecvat al copilului în spațiul public de față
cu alte persoane, etc. Toate aceste lucruri îl fac pe copil să înțeleagă că el nu este
respectat.
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CUM MANIFESTĂM RESPECTUL FAȚĂ DE COPIL
Există foarte multe modalități prin care adultul poate arăta că are respect față de
copil și față de nevoile sale. Iată câteva dintre acestea, pe care le aplicăm și noi la
grădinița Tesori și școala Maria Montessori și ale căror efecte pozitive le observăm zi
de zi.
Permiteți copilului să facă alegeri cu privire la corpul său
Este important să respectăm spațiul personal al unui copil și să îi permitem
acestuia să decidă dacă dorește sau nu să ofere cuiva o îmbrățișare, dacă dorește
să fie atins. Un alt lucru important este să nu forțăm copilul să facă astfel de lucruri
și nici să nu îl facem să se simtă vinovată pentru că nu dorește să le realizeze.
Mesajul pe care îl transmitem copilului atunci când îi permitem să facă alegeri cu
privire la corpul său poate avea un impact imens asupra modului în care se simte
în legătură cu drepturile sale și capacitatea de a spune nu în viitor.
Grație și curtoazie în interacțiunea cu copilul
Poate suna un lucru banal, dar este necesar să folosim bunele maniere, grația și
curtoazia atunci când interacționăm cu copilul. Prin aceste lucruri adultul îl învață
pe copil modul adecvat de a trata toți oamenii (mici și mari) și ce înseamnă sentimentul de respect de sine.
Arătați copilului respect atunci când greșește
Uneori copiii pot face lucruri amuzante, iar primul impuls al adultului este de a râde.
Poate fi amuzant pentru adult, dar pentru copil, uneori, poate fi umilitor ca cineva
să râdă de greșelile lui. Aceasta înseamnă ca adultul să se abțină de la râs atunci când copilul greșește, rostește unele cuvinte greșit care provoacă amuzament,
cade sau se lovește, își pune pantalonii invers.

www.scoalamariamontessori..ro
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Ascultați copilul
Este important ca adultul să asculte ce are de spus copilul, să îi permită să se exprime
chiar dacă durează mai mult, să aibă răbdare și să realizeze contact vizual cu copilul
atunci când acesta comunică. Astfel, copilul va înțelege că ceea ce are el de spus este
important, că cineva este interesat de părerea lui și că această părere contează.
Ajută-mă să fac singur!
Nu există nimic ce nu pot face!
Sună exagerat, însă chiar acesta este sentimentul pe care îl avem când reușim să ducem
la bun sfârșit un lucru ce reprezintă o provocare pentru noi. Dorința de a ne simți capabili,
competenți este una dintre cele mai puternice emoții umane, iar din ea derivă încrederea
în forțele proprii, sentimentul de independență și stima de sine. Este vorba de acel ”pot,
sunt capabil, sunt valoros, cei din jurul meu au nevoie de mine, munca mea este
importantă și cu ajutorul ei pot transforma mediul înconjurător/ lumea”. Încurajându-i pe
cei mici să realizeze singuri ceea ce își propun, le oferim și lor șansa de a trăi acest
sentiment. Înseamnă mai mult decât a-i învăța să se descurce singuri; le dăm, astfel,
posibilitatea să își dezvolte la rândul lor încrederea în forțele proprii, sentimentul de
independență și stima de sine, ca trăsături de bază ale adultului de mai târziu.
Respectă intimitatea copilului
O parte din a arăta respect față de copil este să ne reamintim noi ca adulți că unele
lucruri pot fi jenante pentru copii, iar ei au așteptarea de la noi să păstrăm lucrurile
personale departe de ceilalți. A arăta respect presupune să fii conștient de sentimentele
foarte reale ale copilului, iar acest lucru îți va consolida încrederea pe care ai construit-o.
Încrederea este o parte esențială a oricărei relații între oameni de toate vârstele și va
continua să crească în timp, dacă are la bază o fundație solidă.
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IMPORTANȚA PRIMILOR 3

ani de viață în educația
Montessori

Maria Montessori a observat că experiențele primilor ani de viață ne definesc ca
adulți, din perspectiva modului în care ne percepem pe noi înșine și ne raportăm la
ceilalți și la lumea exterioară.

MINTEA ABSORBANTĂ
Tot fondatoarea pedagogiei Montessori susținea că, în primii trei ani de viață, copilul
are o ”minte absorbantă” și învață prin intermediul simțurilor. De aceea copiii au
nevoie să atingă, să simtă, să guste, miroase, să se miște și să experimenteze
realitatea. Informația este stocată de creier automat, fără a depune efort.
Neuroștiința vine să susțină aceste observații; s-a demonstrat că până la vârsta de 3
ani creierul formează în jur de 700 de sinapse (conexiuni între neuroni, prin intermediul
cărora se transmit informațiile) pe secundă. Practic, 85% din capacitatea creierului se
formează în acest interval. De aceea devine extrem de important ceea ce
acumulează creierul în acești primi ani, mai ales că informația este absorbită în
special prin intermediul experienței, al emoțiilor trăite. În primii 2 ani de viață se
formează și stilurile de atașament, în funcție de cum răspunde adultul la nevoile
copilului.
În acești primi 3 ani de viață au loc schimbări majore în viața interioară și dezvoltarea
copilului: de la separarea de mamă, prin actul nașterii, până la perceperea mediului
exterior și dobândirea independenței prin mișcare, exprimarea prin cuvinte. Pe lângă
transformările fiziologice, au loc și importante transformări psihologice.

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII
La 8-9 luni copilul începe să realizeze că are impact asupra obiectelor din jurul său.
Are nevoie de un spațiu securizant în care să se miște pentru a putea experimenta
noile abilități dobândite, pentru a căpăta încredere. Tot acum începe să realizeze că
nu are control asupra prezenței adulților din viața sa; dacă aceștia pleacă, nu știe că
nu dispar definitiv. Pe măsură ce se dezvoltă, copilul învață și că obiectele și oamenii
pot exista și atunci când nu sunt în raza sa vizuală.
O altă etapă de dezvoltare importante apare în jurul vârstei de 18 luni. Este
vârsta lui ”Nu”, când copilul devine conștient de existența sa separată față de mamă
și își dorește tot mai mult să facă lucruri singur. Această etapă durează până în jurul
vârstei de 2 ani și jumătate – 3 ani. Este momentul în care devine și mai importantă
aplicarea principiilor pedagogice Montessori, pentru a permite dezvoltarea
independenței și încrederii în sine. Cu cât copilul se simte mai mult luat în considerare,
respectat, cu cât conștientizează că are un cuvânt de spus în ceea ce îl privește,
cu atât sunt șansele mai mari să devină un adult cu respect de sine, care respectă,
la rândul său, pe alții, capabil să ia decizii și să funcționeze independent.
www.gradinita-tesori.ro
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Astfel, educația Montessori în primii 3 ani de viață se concentrează pe dezvoltarea
independenței, a mișcării coordonate și a comunicării verbale.

CE ADUCE METODA MONTESSORI ÎN ACEȘTI ANI ESENȚIALI?
În urma observațiilor făcute de Maria Montessori în privința dezvoltării copiilor, a
stabilit câteva repere importante care să ajute dezvoltarea copiilor între 0 și 3 ani,
perioada când absorb informații și experiențe nefiltrat și le integrează complet în
ființa lor. Aceste repere le integrăm și noi în Grădinița Tesori, astfel încât cei mici să își
desăvârșească potențialul înnăscut.

MEDIUL ȘI LIBERTATEA DE MIȘCARE
”Cuibul”
Încă din primele clipe de viață, mediul în care se regăsește și manifestă bebelușul
are impact asupra dezvoltării. Sunt trei principii de bază în amenajarea spațiului: să
fie securizant (sigur din punct de vedere fizic, dar și liniștitor), simplu și plăcut vizual
pentru copil. Între aceste repere, spațiul trebuie să asigure libertate de mișcare și
stimuli corespunzători pentru tendințele înnăscute ale copiilor la acea vârstă.
Culorile deschise, în nuanțe calde, luminoase, blânde induc o stare de calm, de
liniște. Cu cât sunt mai aproape de culorile naturale, cu atât, intuitiv, copilul se va
simți mai mult ”în mediul său”. Rafturile joase cu puțin obiecte pe ele îi vor permite să
observe, să fie curios, să își dezvolte atenția. În timp își va dori să exploreze mai mult,
să atingă, să descopere. Faptul că obiectele de interes îi sunt accesibile îi vor oferi
încredere și vor încuraja dorința de învățare.
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INDEPENDENȚĂ PRIN MIȘCARE
Pe măsură ce copilul dobândește abilități motorii tot mai avansate, este esențial să i
se permită să se miște în voie. De aceea, în pedagogia Montessori nu sunt
încurajate dispozitivele ”ajutătoare”: leagăne, premergătoare etc. Scopul este să i se
ofere copilului posibilitatea de a reuși prin propriile forțe să se deplaseze,
să descopere de ce este în stare.
Pentru bebeluși, un mediu ideal poate reprezenta o pătură moale așezată pe
podea, pe care poate petrece majoritatea timpului când este treaz; pe ea stă pe
burtică și observă împrejurimile, explorează cât de departe poate ajunge prin propriile puteri. Pe măsură ce copilul învață să meargă și devine capabil să se deplaseze singur, are nevoie de un spațiu sigur în care se poate mișca fără restricții, fără să
audă ”Nu”, ”Nu e voie”, ”Stai aici” sau ”Vino înapoi”.
Astfel dobândește, treptat, încredere și autonomie, în timp ce se simte în siguranță.

ACTIVITĂȚI STIMULATOARE
Maria Montessori spunea că ”Jocul este munca unui copil”. Așa cum și neuroștiința a
demonstrat, prin jocul lor și cu ajutorul simțurilor, copiii până în 3 ani acumulează
informații prețioase care formează acele conexiuni neuronale ce îi vor defini ca
adulți.
Dobândirea respectului de sine, a încrederii și capacității de concentrare este, în
viziunea Montessori, rezultatul reușitei unor acțiuni simple în contextul unei comunități.
Copiii până în 3 ani (dar și mai mari) obțin aceste reușite prin repetarea unor
activități care au fost împărțite în pași simpli, dar și prin conectarea la viața reală.
În pedagogia Montessori, cei foarte mici experimentează de timpuriu apartenența la
un grup prin activități de grup precum cântatul, dansul sau povestitul. Astfel
descoperă că se pot manifesta într-un mod liber, dar și sigur pentru ei și pentru
ceilalți.
Viața practică este dezvăluită încă de pe acum, tot cu scopul de a construi
încredere și spirit de independență. Copiii învață să își prepare singuri mâncarea
folosind obiecte reale și sigure, în același timp. Joaca afară îi ajută să
descopere mediul natural și îi învață cum să se raporteze la acesta, cu respect și
curiozitate. Astfel învață să își poarte singuri de grijă și să manifeste grijă față de alții
și de natură.
Cei mici sunt încurajați să experimenteze tot felul de activități care să îi dezvolte nu
doar psihologic, ci și fizic. Săritul, alergatul, cățăratul sau târâtul dezvoltă toate
grupurile musculare. Cu cât spațiul și natura activităților permit o mai mare libertate
de mișcare, cu atât dezvoltarea este mai cuprinzătoare. În același timp, ordinea și
disciplina sunt piloni de bază ai educației Montessori și se regăsesc inclusiv în mediul
și jocul din primii ani de viață.
Toate aceste activități au loc structurat, în cicluri repetitive, pentru a stabili tipare
ușor de asimilat și urmat. De exemplu, Maria Montessori a dezvoltat ”Lecția în 3
timpi” care presupune Asocierea/ Numirea, Recunoașterea și Amintirea, cu scopul de
a dezvolta și îmbogăți limbajul oral.
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INTERACȚIUNEA CU ADULȚII
Experiențele cele mai pregnante, care le desenează copiilor modul
în care vor de-a lungul vieții, vin din interacțiunea cu adulții care
au grijă de ei: părinți, bunici, bone, educatori. Ceea ce le
transmitem noi, ca adulți, despre cum sunt percepute și
satisfăcute nevoile lor se întipărește profund în creierul în
dezvoltare al copilului între 0 și 3 ani. Impactul emoțional pe care îl
are adultul asupra copilului rămâne și determină comportamente
ani mulți mai târziu.
De aceea, în pedagogia Montessori, un accent deosebit se pune
pe observarea copilului. Cu alte cuvinte, considerăm că este
datoria adultului, fie el părinte sau pedagog, să fie atent la nevoile
pe care bebelușul sau copilul încearcă să le comunice, așa cum
se pricepe la acea vârstă.
Tot neuroștiința a arătat că plânsul unui bebeluș nu este un moft,
un tantrum; de fiecare dată este o manifestare a unei nevoi,
fiziologice sau emoționale, pe care nu știe să o exprime altfel
decât prin plâns.
Astfel, pedagogii Montessori știu să răspundă prompt, cu afecțiune
și respect față de astfel de ”cereri” din partea celor mici. Faptul
de a le răspunde nevoilor fizice și psihologice le întărește copiilor
încrederea în adulți și credința că merită dragoste necondiționată.
Această convingere îi va însoți de-a lungul vieții și le va da
încredere și respect de sine.
Părinții, la rândul lor, sunt ghidați în a observa comportamentul
bebelușilor și a înțelege nevoile pe care încearcă să le comunice.
Adultul este, în viziunea Montessori, un ghid, un sprijin pentru ca cel
mic să își poată atinge potențialul imens cu care se naște.
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SURSE DE INSPIRAȚIE

CĂRȚI MONTESSORI

pentru educatori și părinți
de Cătălina Crețu - Pedagog AMI 0 - 3 ani

Rolul de adult în viața unui copil este unul minunat, plin de bucurii, însă nu totdeauna ușor
de îndeplinit. În pedagogia Montessori mizăm mult pe firesc; sunem, în același timp,
conștienți că multe comportamente sau atitudini recomandate nu ne vin la îndemână,
ca părinți sau educatori, pentru că, la rândul nostru, nu le-am învățat la vârsta potrivită.
Fără grijă, însă, pentru că univesrul Montessori ne oferă numeroase resurse din care putem
învăța cum să fim adulții de care copiii noștri au nevoie, pentru a-și dezvolta adevăratul
potențial.
Majoritatea cărților despre pedagogia Montessori sunt, încă, în limba engleză, însă sunt
ușor de înțeles și de parcurs și nu necesită cunoașterea limbii la un nivel avansat.
Astfel, lectura lor poate fi o provocare frumoasă pentru adulți să își lărgească universul
cunoașterii unei limbi străine, să redevină curioși, asemenea copiilor.

THE MONTESSORI TODDLER :
A PARENT’S GUIDE TO RAISING A CURIOUS
AND RESPONSIBLE HUMAN BEING, SIMONE
DEVIES
Această carte ne ajută pe noi, ca părinți și educatori,
să ne schimbăm modul de a vedea copilul pentru a
deveni mai eficienți în interacțiunea și activitățile cu
acesta. Scrisă de Simone Devies, pedagog AMI 0-3
ani, această carte ajută părinții să aducă la ei acasă
puțin din mediul Montessori din sala de grupă.
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THE DISCOVERY OF THE CHILD, MARIA
MONTESSORI
Dr. Maria Montessori a căutat un nou mod de a
cunoaște și a iubi copilul, iar în cartea aceasta ea
descrie natura copilului și metoda sa prin intermediul
căreia putem descoperi cum antrenăm dorința
copilului de a învăța. Pornește de la premisa că
învățarea este o ”pornire” naturală a copilului, care,
însă depinde de modul în care acesta este stimulat
și lăsat să și-o manifeste, Maria Montessori ne
conduce prin observațiile ei despre dezvoltarea
copiilor și ne dă repere prețioase pentru cum să fim
ghizii de care cei mici au nevoie pentru a descoperi
lumea.

THRIVING! RAISING CONFIDENT KIDS
WITH CONFIDENCE, CHARACTER AND
În această carte, unul dintre experții bine cunoscuți
în parenting din Australia, oferă o privire de
ansamblu despre rolul părintelui ”Montessori”: cum
insuflăm valori importante copiilor, cum putem trăi
împreună ca o adevărată familie, cum cooperăm cu
copilul și cum îl determinăm pe acesta să coopereze
cu noi, importanța unei alimentații sănătoase, cum
obținem cooperarea copilului fără pedepse, frici sau
lacrimi, cum putem fi pe aceeași lungime de undă
cu partenerul în ceea ce privește copilul.
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