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OGLINDA TESORI
BINE AI VENIT ÎN UNIVERSUL TESORI!

Dacă te-ai hotărât să răsfoiești paginile acestei reviste, ai făcut primul pas 
în Universul Tesori. Bine ai venit! 

Și noi pășim timizi cu acest prim număr. Venim cu inima deschisă și cu 
încrederea că împreună vom aduce pentru cât mai mulți copii lucrurile 
minunate pe care metoda Montessori le are de dăruit. 

Ce vei găsi în paginile revistei noastre? Informații utile despre metodă, despre 
cum să pui în practică principiile Montessori. Ne vei cunoaște mai bine pe noi, 
echipa TESORI și vei afla mai multe despre mediul TESORI. 

În acest prim număr vei afla cum este îmbrățișată educația Montessori în lume, 
cât de multe țări o adoptă și cât de celebrată este și la un secol și jumătate de la 
nașterea Mariei Montessori. Pedagogii noștri îți vor împărtăși din descoperirile lor 
în Universul TESORI: despre observare, clasa și pedagogul Montessori. Părinții îți vor 
povesti despre cum reușesc ei să aplice principiile educației Montessori, chiar și 
în timpul pandemiei, când școala s-a mutat acasă.  Îți recomandăm și niște cărți 
care să te conducă și mai departe în lumea Montessori. 

Toate acestea le aducem în rânduri scrise cu suflet, pentru a deschide larg 
poarta și ferestrele lumii TESORI și a te primi printre noi, pentru ca mai mulți copii 
să devină adulți încrezători, independenți și implicați în comunitățile lor. 

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

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. 

ȘCOALA „MARIA MONTESSORI”

din Iași funcționează într-o clădire mare, 
spațioasă și luminoasă, în care copiii se simt 
confortabil, liberi, în siguranță și motivați să se 
manifeste. Ne-am inspirat, în amenajarea spați-
ului, din mediul familial cald, care încurajează 
acel tip de activități prin care elevii își dezvoltă 
personalitățile.

Mesele și scaunele sunt  din lemn, pe măsura copiilor dispuse în jurul 
camerei. Rafturile sunt de mărime medie și permit accesul facil la materialele         
Montessori. După ce au terminat de lucrat cu un material, tot elevii sunt cei 
care îl pun la loc. Sunt conștienți de importanța și scopul ordinii: pentru a ști 
unde să găsească altă dată acel material sau pentru ca alt copil să îl poată 
folosi. 

Obiectele cu care interacționează copiii sunt, în majoritate, din                    
materiale naturale (lemn, hârtie, pânză), astfel încât interacțiunea să fie caldă,                  
prietenoasă, firească, în conexiune cu mediul natural.

Unul dintre principiile pedagogiei Montessori este Libertatea. De aceea      
oferim elevilor libertate de mișcare : se poate deplasa în clasă după cum 
simte  nevoia pentru a observa alt grup care lucrează, pentru a li se alătura 
sau pentru a-și lua materiale. 

Chiar dacă această mișcare liberă a elevilor poate da senzația de          
dezordine, ei sunt învățați să prețuiască ordinea. Astfel, respectând regulile 
elevi și pedagogi deopotrivă, reușim, prin autodisciplină, să creăm un ambi-
ent calm și armonios. 

Oricât am povesti, știm că vorbele nu sunt suficiente pentru a descrie         
mediul școlii noastre. De aceea vă invităm să îi treceți pragul, să simțiți at-
mosfera caldă și armonioasă în care copiii descoperă lumea și pe ei înșiși. 

UNIVERSUL TESORI
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Montessori pentru copilul mic?
DE CE SĂ ALEGI O GRĂDINIȚĂ 

Maria Montessori a fost cea care a observat faptul că bebelușii și copiii mici nu sunt 
doar simple ființe neajutorate. Deși nu ea a dezvoltat materiale de învățare pentru 
copiii mici (0-3 ani), acestea au fost ulterior concepute în spiritul muncii sale. 
Materialele Montessori pentru vârste de la 0 la 3 ani depășesc cu mult jucăriile din 
plastic pe care le găsim la tot pasul, oferind experiențe de învățare autentice 
și semnificative.

Programele Montessori pentru bebeluși și copii mici oferă mult mai mult decât              
îngrijirea fizică a copiilor. Designul sălii de clasă încurajează independența copilului și 
dorința lui de explorare. Mediile sunt concepute pentru a promova creșterea copilului 
pe toate domeniile de dezvoltare.

Respectul pentru independența și unicitatea caracterului copilului dumneavoastră 
este primordial. Educatorii sunt în mod constant calmi, blânzi, răbdători și 
încrezători în forțele copiilor. Ei demonstrează respect și compasiune față de copil 
folosind contactul vizual, coborând la nivelul copilului, adresându-se copiilor după 
nume și cerând permisiunea pentru a fi atins. Rezultatul este o atmosferă calmă și 
liniștitoare în care educatorii încearcă să creeze un refugiu emoțional sigur pentru 
cei aflați în grija lor.de Andreea Avădanei -  Pedagog AMI 0 3 ani

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR

În primii 3 ani de viață, copilul se dezvoltă mai rapid decât în   orice alt moment. 
În această fază, copilul absoarbe cantități mari de informații din mediu prin                 
observație și experimentare. Pe scurt, această perioadă de vârstă pune bazele       
adultului de mâine. În clasele Montessori programele pentru copii mici se bazează pe 
un curriculum care respectă abilitățile și interesele unice ale fiecărui copil. Pe baza 
observațiilor zilnice, pedagogii introduc materiale și activități noi care stârnesc 
curiozitatea și stimulează învățarea. Obiectivele de învățare de care ținem cont la 
această vârstă includ dezvoltarea abilităților precum limbajul, concentrarea, 
rezolvarea problemelor, discriminarea vizuală și coordonarea fizică.

ATMOSFERĂ DE CALM ȘI SIGURANȚĂ

În metoda Montessori, clasele sunt construite astfel încât să ofere 
senzația de familiar, de pace și liniște. Rutinele vieții de zi cu zi stau la baza 
programelor claselor 0-3 ani. Activitățile promovează independența, 
ordinea, coordonarea și concentrarea, precum și dezvoltarea socială, 
emoțională, fizică și cognitivă. Aici, putem enumera:

ACTIVITĂȚI MONTESSORI PENTRU 0-3 ANI

Activități de îngrijire personală: spălat mâinile, îmbrăcat, utilizarea toaletei, 
mânuirea tacâmurilor, în funcție de capacitatea individuală a fiecărui copil.

Îngrijirea mediului înconjurător: îngrijirea plantelor, măturat, șters praful, spălat 
masa, șters geamul, așezat jucăriile înapoi la locul lor, etc.

Activități culinare: feliat fructe, stors citrice, pregătit gustări, etc.

Activități de motricitate grosieră: mers pe jos, urcare, alergare, sărituri, 
echilibrare, urcare trepte și multe altele.

Activități de motricitate fină: ridicarea obiectelor, transferul obiectelor, utilizarea 
instrumentelor și ustensilelor, realizarea lucrărilor de artă, folosirea materialelor de 
la aria senzorială (puzzle-uri, incastre, construcții cuburi, îmbinări piese, șnuruit, etc)

Activități pentru dezvoltarea limbajului: denumirea obiectelor, 
descrierea acțiunilor, discutarea imaginilor, conversații pe diferite teme, 
lectura cărților, cântecele

Activități care dezvoltă abilități sociale: dezvoltarea  bunelor maniere prin 
interacțiuni cu colegii și personalul grădiniței.

Materialele educative Montessori, precum cele din fotografiile de pe această pagină, sunt 
ușor accesibile pentru cei mici, totul este la înălțimea lor. Copiii au libertatea de a alege 
materialul care îi interesează, îl folosesc atât timp cât își doresc, îl curăță (cu asistență 
atunci când este necesar), îl pun la loc și sunt liberi să aleagă oricare altă activitate 
disponibilă pe raft.
În mediul Montessori al grupei de vârstă 0-3 ani se susține efortul copiilor dumneavoas-
tră pentru a realiza lucruri singuri, a-și dezvolta încrederea și stima de sine. Mediul este 
bogat în limbaj, adulții folosesc cuvinte pentru tot ceea ce fac astfel încât copiii să fie 
expuți la un vocabular cât mai vast. Educatorii sprijină, de asemenea, copiii mici în a 
comunica unii cu alții. O gamă largă de cărți, jetoane și obiecte în miniatură le permit 
copiilor să exploreze vasta lume a cuvintelor. 
În clasele noastre, copiii lucrează independent, se observă unii pe ceilalți, explorează liber 
și își exprimă curiozitatea și creativitatea. Aria de auto-îngrijire favorizează conștientizarea 
importanței igienei și independența în folosirea obiectelor de îngrijire (cum ar fi utilizarea 
șervețelelor pentru ștergerea nasului sau a săpunului pentru spălarea mânuțelor). Există, 
de asemenea, o zonă în care copiii exersează îndelung abilitățile motrice și le permit să 
se pregătească, să servească, să mănânce și să își curețe singuri gustările de fructe sau 
legume.
Programele Montessori pentru copii mici stau la baza învățării pe tot parcursul vieții prin 
cultivarea curiozității, încrederii în sine și a dorinței intrinseci de a învăța. Un mediu 
Montessori oferă mult mai mult decât îngrijirea copiilor, deschide o portiță pentru un 
viitor adult echilibrat și încrezător în forțele proprii. 

Un mediu Montessori 0-3 oferă copiilor libertatea de a explora și de a învăța în 
siguranță prin descoperire. Cadrul este calm, primitor și plăcut, cu covoare moi, un 
scaun balansoar, cărți așezate pe rafturi joase și materiale în coșuri sau tăvițe. 
Culorile sunt neutre, atmosfera liniștită iar spațiul este organizat și curat.

ATMOSFERĂ DE CALM ȘI SIGURANȚĂ

UNIVERSUL TESORI
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Montessori în lume
150 DE ANI ȘI 140 DE ȚĂRI

În august 2020 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea Mariei Montessori, cea care 
și-a dedicat cea mai mare parte a vieții dezvoltării potențialului nativ al copiilor, 
printr-o abordare care să le dezvolte personalitatea, să le încurajeze încrederea în 
forțele proprii și autonomia și să îi ghideze spre a transforma lumea în bine. Un secol 
și jumătate mai târziu, modelul pedagogic conceput de ea este aplicat în 140 de țări 
de pe 5 continente. 
 
Școli, grădinițe și asociații din întreaga lume aplică educația Montessori atât pentru 
copii, cât și pentru adulți, aflați în faze de dezvoltare sau în situații dificile, 
sub îndrumarea Association Montessori International. 

ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONAL (AMI)

În 1929 Maria Montessori, alături de fiul ei, Mario, au fondat Association Montessori 
International, organizația care avea să asigure răspândirea principiilor acestui model 
de educație alternativă în întreaga lume, timp de aproape un secol. 
 
La 91 de ani de la înființare, AMI este prezentă, prin organizații afiliate, în peste 35 de 
țări, între care și România. Asociația asigură implementarea principiilor pedagogice 
la standardele stabilite de Maria Montessori. De la programe certificate de formare a 
profesorilor, la sprijin acordat cauzelor umanitare sau în cercetarea mediului și 
societății – AMI continuă misiunea fondatorilor săi de a dezvolta potențialul copiilor 
și al adulților pentru ca  aceștia să aducă un plus de bine în lume. 
 
Motivul pentru care vă povestim despre această asociație este că și noi, în Iași, la 
școala ”Maria Montessori”, urmăm îndeaproape standardele stabilite de 
Association Montessori International. Pedagogii noștri sunt certificați în programele 
AMI de pregătire a profesorilor. Mediul școlar și materialele sunt, la rândul lor, î
n conformitate cu standardele asociației. Având acest reper internațional, 
validat în zeci de ani de existență și impact în societate, avem și noi certitudinea 
că elevii noștri beneficiază de toate avantajele educației Montessori, 
așa cum a fost gândită de la bun început. 

UN AN DE ANIVERSARE GLOBALĂ MARIA MONTESSORI

După cum spuneam în introducere, în 2020 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea 
Mariei Montessori. Pe 30 august, mai exact. Cu această ocazie, AMI a inițiat un proiect 
global - o platformă online dedicată: https://montessori150.org Aici puteți descoperi 
nu doar proiecte aniversare ale copiilor dintr-o mare diversitate de culturi – de la 
Japonia, Australia, India, până la Bulgaria, Armenia sau Kenya – ci și interviuri cu însăși 
Maria Montessori și un documentar despre viața ei. Faptul că la mai bine de un secol 
de la răspândirea principiilor pedagogice Montessori acest model educațional este 
celebrat în atât de multe țări și culturi, este dovada impactului pe care abordarea 
inovatoare a Mariei Montessori continuă să-l aibă în societate. 
 
Și noi, echipa școlii ”Maria Montessori” din Iași, putem spune că suntem mândri să 
facem parte din această mare familie, alături de copiii pe care îi ghidăm să crească 
frumos și de părinții lor. 

MONTESSORI ÎN LUME



www.gradinita-tesori.ro

05 06

PEDAGOGUL MONTESSORI

Ca pedagog, ca ghid, ca professor, ca dascăl, te găsești în slujba copilului din fața ta cu 
tot ceea ce faci, știi, simți, cu tot ceea ce ești. Tu acum ești partener la drum în 
descoperirile lui, ghidându-i pașii cu multă dragoste, blândețe, atenție și dăruire. Putem 
spune că profesia noastră nu este doar o meserie, ci o cale, un har, o menire să tratezi 
copilul ca pe un întreg cu un potențial imens înnăscut.

Este un drum pe care noi îl parcurgem împreună cu copiii pe care îi însoțim cu atenție și 
responsabilitate în perioade importante ale vieții lor. Tu, ca ”ghid”, treci printr-o pregătire 
spirituală și științifică în același timp.

Dr. Maria Montessori susținea că o pregătire adevărată pentru educație este o pregătire 
spirituală, științifică și mentală. Ea a considerat 3 aspecte asupra căreia adultul ar trebui 
să lucreze:

de Andreea Ciortu  – pedagog AMI 3-6 ani 

Să fie ca un om de știință

atunci când Maria Montessori a dezvoltat metoda, a dezvoltat-o sub forma unor 
experimente controlate. Spre exemplu, a folosit în clasă, pentru jocul copiilor, două 
turnuri:  unul roz și unul verde. A observat care era cel cu care lucrau copiii mai des, și 
acela a rămas în mediu pentru a fi folosit și în alte clase. Ca pedagogi, trebuie să fim 
meticuloși, pentru că vom face munca unui om de știință - observăm și deținem date. 
Spre exemplu, o prezentare este o muncă științifică; experimentul este clasa și 
depinde de fiecare om care este în clasă. 

Un om de știință are o precizie, profesionalism și observă mai 
mult decât ceilalți, nimic nu se face la întâmplare. Când intrăm 
în clasă, trebuie să avem un plan - ce prezentăm, cui și de ce. 
Îngrijim sau servim?   Ca pedagogi, nu suntem slujitori ai 
copilului, ci trebuie să ne gândim ce fel de ajutor îi oferim pentru 
a-i servi la câștigarea independenței și dezvoltarea minții. 
Putem spune că acționăm ca slujitori ai minții. Copilul, după 
vârsta de 2 ani, poate face mai multe lucruri de unul singur.

Să fim ca niște sfinți 

deși se axează pe comparația din creștinism, nu are legătură cu sfinții, ci cu ceea ce 
fac ei, referindu-se la iubirea pentru copii. Înseamnă să avem răbdare; iar aceasta 
vine din cunoașterea etapelor de dezvoltare. Trebuie să avem răbdarea unui sfânt, 
să oferim multă iubire. Pedagogul nu oferă iubirea părintească, ci iubirea spirituală 
necondiționată. Este acea iubire care să-i călăuzească pașii în dezvoltarea sa.
Atunci când studiem metoda Montessori, învățăm să ne îndepărtăm, într-un fel, să 
devenim ghizi care o vor lua înaintea copilului pentru a-i arăta drumul. Uneori 
mergem unul lângă celălalt, iar atunci facem descoperiri împreună. Este ca atunci 
când căutăm frunze în natură și comparăm cu cutia numărul 3 de culori. Apoi sunt 
acele momente în care copilul nu mai are nevoie de tine și tu trebuie să te îndepărtezi. 
Spre exemplu, atunci când faci o prezentare, ca pedagog te îndepărtezi de copii și le 
lași spațiu să asculte, să observe. 

În clasă, pedagogul Montessori nu se află în centrul atenţiei. El este un facilitator 
întotdeauna prezent, atent și discret, iese în față doar atunci când se cere ajutorul. El se 
străduieşte să pregătească şi să organizeze mediul cu materiale atractive, cu scop, care 
să răspundă nevoilor şi intereselor copiilor, activitatea lui bazându-se, aşadar, pe 
facilitarea învăţării, nu pe predare. Lecţiile sunt scurte şi precise, prezentate individual sau 
în grupuri mici, având drept scop angajarea copilului în a descoperi mai multe pe cont 
propriu. 

Pedagogul Montessori nu se ocupă doar de schema de însuşire a cunoştinţelor 
academice. El vede copilul ca o personalitate distinctă şi răspunde adecvat nevoilor 
fiecărui elev, conduce și îndrumă copilul pe drumul său propriu, îl ajută să-și clădească 
propria personalitate și să se integreze social. În felul acesta el „urmeză copilul”.

Creează o atmosferă de calm, plină de ordine şi bucurie în sala de clasă şi este mereu 
gata să ajute şi să încurajeze copiii, permiţându-le să-şi dezvolte încrederea în sine şi dis-
ciplina interioară. Evită folosirea de recompense şi pedepse pentru comportamentul bun 
sau mai puţin bun al copiilor. Nu intervine atunci când un copil lucrează (decât la cererea 
copilului) și nu critică. Astfel, atmosfera care se creează este una bazată pe încredere 
reciprocă – doar în acest fel copilul îşi poate dezvălui adevărata natură şi îşi poate 
construi personalitatea.

OAMENII TESORI POVESTESC 
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pedagogului Montessori și 
munca sa:

ROLUL 

Pregătește mediul, asigurându-se că acesta satisface 
nevoile şi interesele copiilor;

Păstrează mediul atrăgător;

Observă sistematic copilul şi interpretează nevoile lui;

Încurajează independența şi capacitatea de a alege în 
mod liber ceea ce lucrează;

Respectă şi protejează independența copiilor prin faptul 
că intervine pentru a stabili limite doar atunci când 
acestea sunt în interesul copiilor;

Evaluează atent munca fiecărui copil;

Oferă căldură, securitate, stabilitate şi acceptare fiecărui 
copil;

Facilitează comunicarea între copii şi îi ajută să-şi 
verbalizeze gândurile;

Interpretează progresul copiilor şi îl face cunoscut 
părinţilor prin întâlniri individuale și personalizate;

Prezintă lecţii clare, interesante şi relevante pentru copii, 
angajându-le interesul şi sporindu-le concentrarea, fiind 
numit”un gardian al concentrării”;

Este un model de comportament dezirabil pentru copii, în 
sensul că are un comportament plin de graţie şi curtoazie, 
consistență, răbdare pentru fiecare copil în parte;

Este un sol al păcii, lucrează constant în a trata cu calm 
situaţii conflictuale;

Este un bun diagnostician care interpretează creşterea, 
dezvoltarea şi comportamentul copiilor, în scopul de 
a înţelege mai bine şi de a face recomandări/ sugestii 
necesare dezvoltării

” SA NU FACI NICIODATĂ CEEA CE POATE 
FACE UN COPIL” (MARIA MONTESSORI)

lecţiile predate în 3 etape;
observaţia directă
produsele muncii copiilor
studierea jurnalelor copiilor privind 
activităţile desfăşurate de aceştia

EVALUĂRILE PEDAGOGULUI SE BAZEAZĂ 
PE:

În educația Montessori nu există recompense 
exterioare: note, steluţe, buline, diplome, premii, etc. 
Evaluările copiilor sunt făcute în mod constant de 
pedagog, ajutat de către asistent, însă nu sunt 
publice şi se rezumă la comunicarea către copil a 
faptelor de genul ”aici era nevoie să pui punct”. 

Multe studii stiințifice arată foarte clar că pentru o 
persoană deja motivată să facă o anume 
activitate, aşteptarea unei recompense conduce 
mai degrabă la scăderea interesului în acea 
activitate. 

Clasa Montessori este o comunitate strânsă, copiii 
sunt încurajați să formeze relații bazate pe re-
spect, compasiune, empatie și cooperare. 

Copiii nu sunt competitori, ci parteneri de drum în 
explorarea lumii.

OFERIM UN MEDIU NON-COMPETITIV, 
LIPSIT DE RECOMPENSE, PLIN DE RESPECT 
ȘI IUBIRE, DE APARTENENȚĂ

OAMENII TESORI POVESTESC 
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În procesul de educație Montessori nu se folosesc pedepse, disciplina nu este cea 
care vine din teamă. Este căutată disciplina interioară/ disciplina de sine ce 
apare spontan atunci când copilul începe să se concentreze, în momentul în care 
desfășoară o activitate constructivă. Acest tip de disciplină este reprezentat de 
întărirea voinței, rafinarea autocontrolulului, dezvoltarea simțului ordinii și creșterea 
conștiinței de sine.

Putem spune ca una dintre cheile succesului metodei Montessori este faptul că 
promovează libertatea într-un cadru bine conturat și cu grijă pregătit. Se merge pe o 
structură clară, dată de limite bine definite (mediul conţine limite naturale şi sociale, 
derivate din respectul față de comunitate dar și față de sine). Atunci când se stabilesc 
limitele, ele se fac cu ajutorul câtorva reguli simple, dar esențiale, și de obicei toate au 
aceeași idee de bază: tratează cu respect pe oricine și orice (toate ființele vii și toate 
obiectele materiale din mediul în care ne desfășurăm activitățile). 

Copilului îi sunt comunicate aceste reguli din timp, astfel încât el poate decide dacă 
doreşte să îşi asume consecinţele faptelor sale. Spre deosebire de pedeapsă, limita nu 
are niciodată scopul de a umili în vreun fel copilul, de a îl face să se simtă vinovat 
şi ruşinat de ceea ce a făcut – rolul ei este de a preveni repetarea 

comportamentului dezirabil. În mediul Montessori modelăm valorile și 
comportamentele pe care dorim să le transmitem copiilor (pedagogul sau 
asistentul este un model de comportament dezirabil pentru copil) și, pe măsură ce 
facem asta, ne așteptăm ca ei să se miște natural în direcția unei discipline 
interioare din care se consolidează partea vizibilă a disciplinei exterioare. 

Însoțim copiii în procesul de rezolvare a conflictelor personale și îi încurajăm ca, 
în primul rând, să discute unul cu celălalt, să-și exprime gândurile, sentimentele 
într-un mod pașnic, empatic și plin de respect. Pedagogul are rolul de a media 
conflictele, vorbind despre situația respectivă cu copiii, în scopul de a 
conștientiza situația creată și de a găsi împreună cea mai bună variantă pentru
repararea greșelii. El va folosi tehnici de rezolvare a conflictelor – abordarea în trei 
pași: 

OFERIM LIMITĂRI, DISCIPLINĂ ȘI RESPONSABILITATE 
(LIPSA PEDEPSELOR)

01 primul pas fiecare copil își exprimă supărarea în cuvinte în timp 
ce celălalt ascultă

02 în al doilea pas fiecare îşi exprimă așteptările față de celălalt 

03 al treilea pas  - fiecare face un angajament în măsura în care 
poate/dorește îndeplini așteptările celuilalt de la el) și va cere 
ajutorul grupului în întărirea și respectarea regulilor.
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Dacă vrem ca munca noastră să fie una reușită, atunci, ca pedagogi, trebuie să 
cunoaștem în profunzime atât teoria, cât și practica Montessori. De asemenea, este 
necesară o capacitate înnăscută de a iubi copiii și de a relaționa cu ei, de a-i înțelege 
în profunzime și a le călăuzi pașii într-un mod cât mai blând, cu ochi de om de știință și 
chiar părinte. Însă, oricât de mult am iubi copiii și oricât de profunde ar fi cunoștințele 
noastre despre principii și materiale, acestea nu vor fi suficiente dacă trecem cu 
vederea un alt aspect important al muncii noastre - necesitatea de a observa copilul.

În încheiere voi reda un citat care, ori de câte ori mă aflu în preajma copiiilor și îl 
recitesc, îmi dă sentimentul că sunt un om norocos și privilegiat pentru că pot avea în 
palma mea sufletul acestor creaturi minunate - copiii. Este un mesaj care îmi dă putere 
să cred în potențialul copilului și care mă reconectează cu acesta, fără a uita care este 
scopul adulților în dezvoltarea sas: ”O, doamne, ajută-ne să pătrundem taina copilăriei, 
încât să putem cunoaște, iubi, și sluji copilul în acord cu legile dreptății tale și urmând 
vrerea ta divină„ . (Maria Montessori, Mintea absorbantă, pag 308).

din perspectiva unui părinte
MONTESSORI

Am aflat despre pedagogia Montessori într-un moment din viața mea de mamă 
a unui copil de aproximativ 1 an, copil care se încăpățâna să facă 
precum dorește el, care își urma propria ordine interioară (căreia nu îi
 înțelegeam scopul) și care declanșa un tantrum cumplit, atunci când doream 
să îmi impun dorința, trecând peste nevoile lui. În nenumăratele noastre ieșiri 
afară, au existat momente când doream să schimb traseul către parc 
(pentru că doream să diversific) sau când stăteam minute în șir
așteptându-mi copilul să termine de observat vietățile minuscule de pe 
marginea drumului, de cules toate obiectele mici și de pus în buzunarele deja 
pline, și încercam să înțeleg ce se întâmplă în interiorul lui, dar, mai ales, de ce se 
revolta atât de mult când, fie grăbeam pasul, fie îmi pierdeam răbdarea stând în 
același loc și observând același tip de activitate.

Am avut norocul ca, în cercul meu de prieteni, să am și mămici cu mai multă 
experiență decât mine, care m-au ghidat, după mărturisirile mele despre 
acțiunile copilului, spre o pedagogie alternativă, care pune copilul și nevoile lui 
în centrul atenției. Așa am aflat despre principiile pedagogiei Montessori, despre 
mintea absorbantă, tendințele umane și perioadele senzitive, toate din intervalul 
0-6 ani, datorită cărora mi-am înțeles mult mai bine copilul.

Cel mai greu mi-a fost să mă schimb eu, ca adult, trecând dincolo de 
experiența din copilărie a unei educații tradiționale (care funcționa cu pedepse 
și recompense, mai ales în anii de școală), de tipare mentale negative. 
Cu sprijinul și înțelegerea soțului meu am decis, împreună, că vom fi modele 
pentru copiii noștri și vom face tot posibilul să aplicăm principiile Montessori 
și în familia noastră. 

Dar de ce am îmbrățișat principiile Montessori? 

Nu doar pentru a înțelege și sprijini copilul în toate etapele sale de dezvoltare, 
ci pentru că această pedagogie alternativă ajută copiii să-și atingă propriul 
potențial și să ajungă viitori adulți responsabili, cu abilități de autocontrol, 
gândire critică, orientare spre rezolvarea de probleme, adulți care pot gândi 
pentru ei înșiși în mod rațional, creativ și cu compasiune.   

Cum am pus în aplicare principiile Montessori acasă, odată cu 
creșterea copilului?
  

de Iulia Comorașu

OAMENII TESORI POVESTESC 
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abundența de jucării, de culori și forme le-am înlocuit cu o 
cantitate limitată de jucării/jocuri, în funcție de etapa de 
dezvoltare a copilului și observând nevoia lui din acel moment. 
De exemplu, zecile de cuburi de construcție au făcut locul unei 
cutii de cuburi, atât cât reușea copilul să le strângă la sfârșitul 
activității, fără a i se părea copleșitor; activitățile alese de copil 
le-am așezat la îndemâna lui și nu pe rafturile de sus, la care nu 
reușea să ajungă; pe hol, am pus cuiere la nivelul lui, unde să-și 
agațe hainele când vine de afară; vesela și tacâmurile lui erau 
așezate pe un raft din dulap, la care reușea să ajungă cu ușurință; 
am înlocuit plasticul cu sticlă și ceramică, acordându-i încredere 
că le poate mânui cu grijă;

AM SCHIMBAT MEDIUL

iar când am dorit să le schimb, l-am anunțat din timp, 
verbalizând ce se va schimba și am fost alături de el pentru a 
reuși să se adapteze la schimbare, să o accepte și să integreze 
noile rutine și reguli;

AM RESPECTAT ACELEAȘI RUTINE ȘI REGULI

dar nu mai mult decât era necesar pentru el să învețe pe cont 
propriu, să practice și să repete, pentru a-și perfecționa abilitățile. 
Mi-am înfrânat impulsul de a-l corecta, chiar și verbal, și am fost 
alături de el când reușea de unul singur să finalizeze o activitate, 
dar și când avea tendința să renunțe din primele încercări;

I-AM OFERIT AJUTOR DOAR CÂND MI L-A SOLICITAT

pentru a-l invita la masă/somn/ieșit afară și am încercat, pe cât 
posibil, să elimin factorii perturbatori care i-ar fi spulberat 
concentrarea;

NU L-AM ÎNTRERUPT ATUNCI CÂND ERA CONCENTRAT 
LA O ACTIVITATE

am empatizat cu trăirile și descărcările lui emoționale din acele 
momente, i-am oferit îmbrățișări până când s-a desprins el de 
mine;

NU I-AM DISTRAS ATENȚIA ATUNCI CÂND PLÂNGEA,



www.gradinita-tesori.ro

17 16

În fiecare zi învăț de la copilul meu să am încredere în abilitățile și alegerile lui, 
să mă bucur de prezent, dar să-mi accept și greșelile, căci sunt și ele parte din 
procesul de transformare prin care trece orice părinte ce a înțeles cât este de 
importantă sprijinirea copilului în procesul său de dezvoltare ca viitor adult.

pentru pregătirea rucsacului de grădiniță, alegerea hainelor când 
ieșim afară, sau purtarea rucsacului în plimbările din natură – dar 
și pentru activitățile comune din familie: pregătirea mesei sau 
curățenie;

L-AM FĂCUT RESPONSABIL PENTRU LUCRURILE LUI

dar i-am oferit oportunități pentru rezolvarea problemelor, 
dezvoltarea creativității și a abilităților de gândire critică, 
răspunzându-i printr-o altă întrebare: “De ce crezi ca s-a întâmplat 
așa?”, „Care este părerea ta?”, „Cum ai fi procedat tu?” .

NU I-AM DAT RĂSPUNSURI STANDARD LA ÎNTREBĂRI

abordând o disciplină pozitivă, stabilind limite constante care să-l 
ajute să se orienteze, cooptându-l în decizii de familie, 
potrivite pentru înțelegerea lui și respectându-i nevoile, 
interesele și emoțiile.

AM LUCRAT LA A DEVENI MODEL DE COMPORTAMENT 
PENTRU COPILUL MEU, 
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pe timpul pandemiei
EDUCAȚIA MONTESSORI 

Închiderea școlilor ca măsură de prevenție în pandemia COVID-19 ne-a adus o mare 
provocare tuturor celor din sistemul educațional, fie el public sau privat.  Am fost nevoiți 
să regândim activități și modalități de a compensa lipsa interacțiunii personale, atât 
de importantă pentru dezvoltarea copiilor. În cazul nostru, provocarea a fost cu atât 
mai mare cu cât o componentă majoră a educației Montessori o reprezintă mediul; 
iar acesta nu a mai fost accesibil. Totuși, noi, echipa TESORI, am reușit să ne pliem pe 
noul context și să venim cât mai aproape și de copiii noștri dragi, și de părinții lor. 
 
Împărtășim cu voi experiența unei mămici TESORI, despre cum a continuat să aplice 
principiile Montessori cu fiica sa, în perioada ”școlii acasă”: 

Inițial, vestea că toate școlile se vor închide, 
din cauza virusului, dar și că va urma 
carantina, a venit ca o undă șoc pentru 
mine, ca părinte, dar și pentru fiica mea, 
care mergea cu drag la școală, în fiecare 
dimineață. Seara, în familie, am stabilit că 
perioada care va urma nu înseamnă 
libertate totală, fără reguli și rutine, așa că 
am agreat, împreună, un program și un orar 
care să țină copilul conectat la rutina de la 
școală: în afara sesiunilor de Zoom cu 
cadrele de la școală, ne-am propus să 
ieșim la aer liber, însă intervenea un 
obstacol, deoarece locuim la bloc și avem 
balconul închis. Însă, atât fiica mea cât și 
fratele ei mai mic, au venit cu o propunere: 
să modificăm balconul, pentru a fi un mic 
refugiu pregătit special pentru ei. Au adus 
o masă, 2 scaune și acolo au servit mesele 
principale ale zilei, au pictat, au citit și au 
ascultat povești audio. După o lună 
petrecută astfel, a intervenit rutina, iar copii 
se cereau afară. Norocul nostru a fost o 
casă a unui prieten de-al soțului, 
la 10 minute de Iași, unde nu locuia nimeni, 
cu o curte mare, locație unde mergeam 
zilnic după masa de prânz, iar copii au 
descoperit și s-au conectat cu natura mai 
mult decât oricând. Reîntoarcerea la școală 
în vară a fost primită cu multă bucurie, în 
special pentru revederea față în față cu 
colegii de clasă.

Închiderea școlilor în toamnă ne-a găsit 
mai pregătiți, cu același program stabilit cu 
copii, după amiezi la plimbare cu biciclete, 
consum de fructe și legume, nuci și semințe 
care să ne dea energie pentru tot restul zilei. 
Fiica mea a sperat că va fi pentru o 
perioadă scurtă de timp.

Avantajele școlii online a fost menținerea 
legăturii cu colegii de clasă și cu adulții, un 
program bine stabilit de învățare, care au 
ajutat-o pe fiica mea să se organizeze cât 
mai independent. Expunerea prelungită la 
ecrane reprezintă principalul dezavantaj al 
școlii online, observând, în timp, o schimbare 
de comportament al copilului, conflicte 
dese cu fratele mai mic, momente de 
agitație și prezența cearcănelor. Ca părinte, 
nu sunt adepta expunerii la ecrane a 
copiilor decât în situații excepționale, având 
grijă la timpul petrecut, frecvența și 
conținutul oferit de ecrane. 

Sperăm să nu mai repetăm nici un 
scenariu de carantină, este nevoie să găsim 
orice prilej de conectare cu copilul în astfel 
de situații, să verbalizăm dacă ne simțim 
copleșiți sau încărcați emoțional și să fim 
alături de copii pentru a-i înțelege și a le 
accepta emoțiile negative care vin la 
pachet cu situația tensionată prin care trec, 
mai ales dacă este de durată. 

perspectiva unui părinte - Comorașu - părinte Monteesori

OAMENII TESORI POVESTESC 
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facem o diferență
PRIN IMPLICARE

Educația Montessori înseamnă învățare liberă, de 
plăcere, prin descoperire și explorare, cu scopul de a 
forma adulți autonomi, responsabili, implicați, 
care respectă pe cei din jurul lor și au grijă de mediul 
în care trăiesc. 
 
Însușirea principiilor Montessori nu este rezervată doar 
pedagogilor și copiilor din grădinița și școala noastră. 
Vrem să deschidem univers minunat către oricine este 
dornic să învețe, să exploreze și să contribuie în 
societate. 
 
Așadar invităm voluntari să ni se alăture în activități la 
Școala ”Maria Montessori” și  Grădinița Tesori din Iași.
 
Voluntarii pot asista pedagogii Montessori în 
activitățile cu copiii: evenimente, excursii sau alte 
acțiuni extrașcolare.
 
Așteptăm emailuri la 
contact@scoalamariamontessori.ro de la cei 
interesați să ni se alăture ca voluntari.
 
Vom anunța și online, pe pagina școlii și pe Facebook, 
activitățile pe care le organizăm împreună cu voluntari. 
 
Așteptăm cu entuziasm să cunoaștem viitorii voluntari 
Montessori! 
 

în clasa Montessori
OBSERVAREA

de Andreea Ciortu –PEDAGOG AMI 3 6 ANI

Recent am citit eseul Hillei Patell, (pedagog și membru al 
boardului Institutului Maria Montessori), în care explica 
principiile care stau la baza educației Montessori. Mi-a dat 
ideea să punctez, din cele citite și din proprie experiență, ce 
înseamnă observarea într-o clasă Montessori. Este vorba de 
observarea obiectivă încurajată în metoda Montessori, care 
are ca scop să dezvăluie viața interioară a fiecărui copil în 
parte.

Hilla Patell punctează faptul că dacă vrem ca munca 
noastră să fie una reușită, atunci trebuie să cunoaștem în 
profunzime atât teoria, cât și practica Montessori. 
De asemenea, este necesară o capacitate înnăscută de a 
iubi copiii și de a relaționa cu ei. Însă, oricât de mult am iubi 
copiii și oricât de profunde ar fi cunoștințele noastre despre 
principii și materiale, acestea nu vor fi suficiente dacă 
trecem cu vederea un alt aspect important al muncii noastre, 
și anume necesitatea de a observa copilul.

De a înțelege nevoile copilului și de a le răspunde 
De a încerca să îndepărteze obstacolele pe care le întâmpină 
copiii în timp ce cresc și se dezvoltă

SCOPUL OBSERVĂRII ESTE DUBLU:

o noua înțelegere a semnificației activităților spontane ale 
copilului și o înțelegere mai amplă, mai profundă a nevoilor 
acestuia. Așadar vom avea nevoie de o pregătire prealabilă daca 
vrem să devenim observatori competenți.

ACESTEA NECESITĂ O SCHIMBARE FUNDAMENTALĂ 
DE PERSPECTIVĂ DIN PARTEA ADULTULUI :

COMUNITATE METODA MONTESSORI



21 22

În mod normal, un pedagog Montessori competent:

Este o parte indispensabilă care dă sens și 
însemnătate muncii noastre. Este unealta ce 
ne permite să urmăm manifestările 
spontane ale copilului, încât să putem să 
oferim copilului ceea ce are dreptul să 
primească. 

De-a lungul vieții sale, Maria Montessori 
a căutat să înțeleagă cât mai profund 
fenomenul complex pe care-l reprezintă 
viața în desfășurarea ei. Ea a folosit 
observarea ca unul dintre criteriile de a 
înțelege forțele ce ghidează dezvoltarea 
umană din interior. A subliniat faptul că un 
copil are în sine modelul propriei sale 
dezvoltări. Acest ghid interior 
(profesor interior) este cel căruia trebuie 
să i se permită direcționarea dezvoltării 
copilului.

„Viața interioară” a copilului este mereu 
prezentă, însă nu e ușor de perceput. 
Deseori este umbrită de obstacolele pe 
care copilul le întâlnește în mediu. Reacțiile 
copilului la aceste obstacole pot duce la 
o presupunere complet falsă din partea 
adultului în ce privește adevărata natură a 
copilului. Spre exemplu, majoritatea dintre 
noi au avut de-a face cu copii care plâng 
fără încetare. Când toate eforturile adultului 
de a distrage sau liniști copilul au eșuat și 
când nu există niciun motiv aparent pentru 

care acesta plânge, noi considerăm acest 
plâns ca o simplă manifestare a obrăzniciei 
sau putem privi dincolo de această 
“obrăznicie” pentru a încerca să găsim 
adevărata cauză? 

E oare din cauză că din mediul copilului a 
lipsit ordinea exact în acea perioadă a 
dezvoltării lui când e foarte sensibil la 
ordine? E oare posibil ca atunci când el își 
dorea foarte mult să se exprime, să nu-l 
asculte nimeni sau să nu fie nimeni care să 
dea atenție spuselor sale? E oare vreo altă 
cauză, de exemplu o „perioadă senzitivă” 
zădărnicită, care se află la originea 
suferințelor copilului?

Rareori ne gândim să ne întrebăm dacă nu 
cumva „viața interioară” a copilului a fost 
perturbată în vreun fel.

Într-o prelegere din 1921 despre observare, 
dr. Montessori spunea: „Observarea e unul 
dintre multele lucruri despre care vorbim în 
mod frecvent și despre care ne formăm o 
părere falsă ori inexactă...probabil că lipsa 
practicii observării copilului își are cauza 
în lipsa pregătirii pentru aceste observații” 
(prelegerea 3). În aceeași prelegere, vorbind 
despre calitățile profesorului, ea afirmă 
„Calitatea fundamentală este capacitatea 
de a observa... cunoștințele și simțul didac-
tic nu sunt suficiente pentru permite unei 
persoane să observe, adultul trebuie să-și 
cultive interesul și abilitatea de a observa”.

va ține o evidență a prezentărilor și activităților introduse copiilor 
în fiecare săptămână;
va ține un jurnal lunar sau la șase săptămâni cu privire la 
dezvoltarea socială a fiecărui copil;
va scrie, cel mai probabil, câteva observații scurte generale de-
spre fiecare copil la finalul fiecărui semestru;

Printre montessorieni, aceste evidențe sunt privite ca fiind sinonime cu observarea. În 
definitiv, pentru a vedea ce face și cum se dezvoltă un copil, este nevoie să-l 
observăm. Până la un punct, e adevărat, dar rămâne întrebarea: „De ce dr. Montessori 
acorda o importanță atât de mare observării copilului?”

Cuvântul „observare” are înțelesuri diferite pentru fiecare în funcție de domeniul său 
de pregătire. Celor care studiază psihologia la universitate li se cere să-și ducă la bun 
sfârșit observarea urmărind cu totul alte criterii decât cele ale unui student al facultății 
de științele educației. Cei care lucrează cu copii cu nevoi speciale sau cu dizabilități de 
învățare specifice trebuie să-și folosească abilitățile de observare dintr-un punct de 
vedere complet diferit.

De obicei, observarea este o activitate ghidată de niște obiective precise și limitată în 
timp, însă dr. Montessori a considerat-o ca fiind parte integrantă și constantă a 
activității adultului. Din punctul de vedere al educației Montessori, scopul observării ar 
putea fi considerat ca fiind piatra de temelie a muncii pedagogului. 
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Dorința de a observa începe să se dezvolte pe măsură ce începem să înțelegem mai 
profund semnificația mai largă a muncii noastre, în loc să ne gândim la ea ca la un 
loc de muncă unde venim zi de zi.

Ca montessorieni, ne aducem contribuția la vremurile complexe și dificile în care 
trăim prin lucrul cu copiii foarte mici deoarece, lucrând pentru binele copilului, vom fi 
de folos și generațiilor viitoare ale omenirii. Aceasta e perspectiva ce aduce o 
semnificație mai amplă muncii noastre de zi cu zi.

Dorința de a observa crește atunci când ne amintim că fiecare copil este un individ 
- fiecare este o persoană unică cu propriile sale drepturi. Dorința de a observa este 
alimentată atunci când nu încetăm să avem încredere că adevărata natură a 
copilului se va dezvălui atunci când condițiile sunt propice.

Abilitatea de a observa se dobândește prin intermediul tehnicilor potrivite. 
Modul de observare al dr. Montessori a fost cel al unui cercetător în științele naturii: 

colectarea informațiilor cu răbdare și în mod obiectiv;
analizarea informațiilor adunate;
asumarea unor concluzii și stabilirea pașilor de urmat;

Răspunsul la situațiile care au loc în clasă nu ar trebui să fie acela de a reacționa la 
situații pe măsură ce acestea au loc, ci de a acționa ca răspuns la ceea ce copilul 
dezvăluie despre el însuși. 
Să privim mai îndeaproape câteva dintre atributele necesare pentru a deveni un 
observator eficient:

(a) Atunci când observăm un copil anume, trebuie să fim conștienți/conștiente de 
nevoile restului copiilor din grup. 
(b) Observarea trebuie să se desfășoare „la locul de muncă”.
(c) Un observator eficient trebuie sa învețe să aibă răbdare - trebuie să fim pregătiți 
să observăm fenomene care nu sunt interesante destul de multă vreme înainte ca 
ceva interesant să se întâmple. Dr. Montessori spune “fiți răbdători cu lucrurile care 
nu sunt esențiale”. Ea subliniază de asemenea că  “nu e întotdeauna obligatoriu să 
vedem chestiuni importante, este însă de maximă importanță să vedem începuturile 
acestor chestiuni. La începuturi apar scântei ce pot fi recunoscute imediat ce apare 
ceva nou...” (Educație si pace 101).
(d) Abilitatea de fi obiectiv este o altă abilitate necesară. La modul ideal, ar trebui să 
putem să ne uităm la ceea ce se întâmplă fără a avea o prejudecată asupra 
situației (observarea ar trebui să nu fie critică, însă cu toții știm din proprie experiență 
că emiterea unei judecăți mentale poate avea loc deseori înainte ca noi să fim 
conștienți de acest lucru). Pentru a fi obiectivi, nu ar trebui să ne lăsăm percepția 
umbrită de preferințele personale sau de prejudecăți sau experiențe personale. 
Este o adevărată luptă, atunci când cineva încearcă să fie obiectiv/ă, de a nu 
permite experiențelor trecute să influențeze observarea din acel moment. Nimic 
din toate acestea nu e simplu sau ușor de făcut. Știm asta cu toții. 

Observarea este o abilitate ce constă în a împleti competența tehnică de a observa 
cu o mai mare apreciere a naturii muncii noastre cu copiii – o capacitate pe care 
toată lumea o poate dobândi prin exercițiu. 

Arta observării, așadar, este o atitudine ce devine, în cele din urmă,  „un mod de 
viață” în relația noastră continuă cu copilului.
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Succesul viitor al relației dintre educatori si copii în clasele 
Montessori va depinde de capacitatea educatorului de a alege 
cu înțelepciune noi provocări. Educatorii trebuie să-și folosească 
capacitatea de a observa, cunoștințele cu privire la perioadele 
senzitive și înțelegerea materialelor Montessori. Ei trebuie să 
ghideze copii, însă aceasta pe baza propriilor observații cu privire 
la nevoile copiilor. In acest sens, copiii sunt cei care trebuie să îi 
ghideze pe adulți. Așadar, nu există cineva care ghidează și a 
altcineva care este ghidat. Adulții și copiii lucrează împreună 
pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. Astfel, ambii sunt și în 
poziția de a ghida, și în cea de a fi ghidați. (Mario Montessori 116)

“

Aceste „medii” ale dezvoltării interioare servesc drept puncte de 
reper pentru a ne ajuta să studiem variațiile individuale. Sunt patru 
pași clari ce pot fi observați pe măsură ce copilul avansează pe 
drumul disciplinei interioare (descriși în capitolul 3 al volumului 
„Activitate spontană în educație”):

1. Copilul este incapabil să se concentreze sau să facă orice 
activitate pentru orice perioadă de timp. Comportamentul 
copilului în această etapă poate fi, de asemenea, dezordonat.

2. Copilul devine implicat în diferite activități și este capabil să se 
concentreze asupra muncii sale. În această etapă, tiparul mediu 
de lucru este acela în care copilul face o activitate preliminară, 
urmată de o perioadă de neliniște (aceasta se poate manifesta 
în diferite moduri – se plimbă prin clasă, încearcă diferite activități, 
se uită la alții etc.). Aceasta e urmată de o nouă perioadă de lucru. 
Deseori este activitatea în care copilul depune cele mai sincere 
eforturi. Această activitate principală este urmată de o perioadă 
de repaos, de odihnă.

3. Următoarea etapă a dezvoltării interioare ce poate fi observată 
decurge din etapa anterioară. Copilul se poate concentra pentru 
mai mult timp. Încet, perioada de agitație dispare. Copilul își alege 
mai direct și mai ușor activitățile. Mai există o caracteristică ce 
poate fi observată uneori: principala activitate a zilei este încheiată 
prin contemplație. 

4. Urmează etapa descrisă de Montessori ca fiind o “evoluție 
generală”. Principalele caracteristici ale copilului aflat în această 
perioadă sunt perseverența, calmul și disciplina interioară.

“



Când mai poate găsi pedagogul timp să îmbine observarea sistematică și 
munca sa de zi cu zi?

Exista un echilibru fin pe care trebuie să-l mențină între munca sa de a face 
legătura între copil și mediu și rolul său de observator, astfel încât să poată 
decide când trebuie să se retragă, să nu mai fie o influență activă în viața 
copilului și să preia un rol mai pasiv. Cu privire la aceste două puncte, Montessori 
este destul de clară: „Adultul trebuie sa dea și să facă tot ceea ce este necesar 
pentru ca un copil să acționeze pentru sine, dacă adultul face mai puțin decât 
este necesar, atunci copilul nu poate acționa în mod semnificativ” (Copilul în 
familie 164). 

Implicațiile acestei perspective sunt evidente: răspunzând nevoilor întregului grup, 
adultul trebuie să se asigure și că fiecare copil este în contact direct cu mediul 
prin intermediul prezentărilor individuale ale materialelor, arătându-i-se 
utilizarea exactă, într-o manieră precisă. Similar, momentul din care adultul
 trebuie să înceapă să adopte un rol mai pasiv este foarte clar stabilit. 

Înainte de orice, educatoarea trebuie să 
știe să recunoască fenomenul de polarizare 
a atenției. 

Acum începem să înțelegem ce înseamnă de fapt bine-cunoscuta                    
expresie Montessori „urmează copilul”. Prin observările noastre putem conștientiza             
felul în care copii diferiți își dezvăluie interesele și înclinațiile. Dacă răspundem la 
ceea ce copilul ne arată, atunci, la momentul potrivit, vom începe să observăm 
fenomenul de atenție așa cum îl descrie dr. Montessori. 

Aceasta este implicarea profundă într-o activitate cu sens pe o perioadă mai 
lungă de timp, care va duce în cele din urmă la transformarea personalității. 
Această transformare se vede în:

    - comportamentul mai calm și mai ordonat al copilului

    - interesul mai mare pentru activitățile constructive

    - bunătate 

    - cooperare

    - afecțiune

    - o mai mare conștiință socială

Observarea sistematică dezvăluie multe aspecte importante ale naturii 
copilului, iar adultul este ajutat să identifice nevoile copilului și să le vină în 
întâmpinare, adică să servească mai bine copilul. 

“
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Imaginați-vă un copil mereu speriat de o vrăjitoare dintr-o poveste/desen animat. 
Cum este pentru el să trăiască mereu cu această frică, în condițiile în care creierul 
său nu este pregătit pentru a face distincția dintre real și fantastic?
Un copil sub 6 ani are o înțelegere foarte concretă a lumii. 

Când aude un basm cu o vrăjitoare rea, își imaginează, de asemenea, că această 
vrăjitoare este reală. „(Copilul mic) nu poate distinge bine între real și imaginar, 
între lucrurile care sunt posibile și lucrurile care sunt doar„ alcătuite ”, explica 
Dr. Montessori înTimes Education Supplement din 1919.

Doar din aceste motive am putea sugera limitarea expunerii la fantezie a copiilor 
sub 5 sau 6 ani, până când creierul lor va fi pregătit să separe creațiile fictive de 
realitate. Dacă copiii mici sunt expuși la fantezie din când în când, atunci nu uitați că 
putem vorbi cu ei despre asta, dar poate fi totuși foarte dificil pentru ei să înțeleagă 
cu adevărat ce este real și ce nu. În momentul în care trec în al doilea plan de 
dezvoltare în jur de 6 ani, sunt capabili să înțeleagă mai ușor gândirea abstractă.
Atunci rămânem cu întrebarea: cum se joacă și își dezvoltă imaginația un copil care 
frecventează un mediu Montessori?

Jocul implică adesea activități antrenante în care poate fi implicată imaginația, 
prefacerea și fantezia. Pentru copii, a se preface înseamnă adesea a acționa ca 
adulții: pregătirea și servirea unei gustări păpușilor, prefacerea că mătură podelele 
sau aspiră, etc. Imaginația o folosește atunci când merge în călătorii imaginare în 
locuri în care au mai fost cândva sau folosește obiecte cu alt scop. Fantezia îi 
conduce pe copii spre alte tărâmuri cu personaje precum animale vorbitoare, 
zmei, zâne, prințese, etc. 

În pedagogia Montessori, jocul este definit ca un element cheie în dezvoltarea             
armonioasă a copilului, ajutându-l să fie activ, să învețe să facă alegeri și să își rafineze 
simțurile. 

O clasă Montessori,  se poate presupune că metoda noastră este rigidă, în special din 
perspectiva activităților ludice. Vedem copiii alegând de pe rafturi materiale cu un 
scop bine definit care par prea serioase pentru ce ne-am aștepta să facă un copil la 
acea vârstă. Realitatea ca joc Maria Montessori, în toți anii în care a observat copiii, a 
descoperit faptul că cei mici preferă obiectele reale în schimbul jucăriilor, pentru care  
își pierd repede interesul.  Amintiți-vă cât timp s-a jucat copilul dumneavoastră cu cea 
mai nouă jucărie, înainte să o lase uitată într-un colț de casă. De exemplu, decât să se 
joace cu o bucătărie din lemn destinată copiilor, ei vor fi mult mai interesați să 
participe la  activități reale de gătit.  În urma acestor observări, activitățile practice 
au devenit o parte fundamentală din mediul Montessori.

în sistemul Montessori
JOCUL

de Andreea Avădanei -  Pedagog AMI 0 3 ani

REALITATEA STÂRNEȘTE IMAGINAȚIA

Abordarea Montessori susține că este mai ușor pentru copiii sub vârsta de 6 ani să 
înțeleagă, să proceseze și să se raporteze la lucrurile reale din jur. Ei au o înțelegere 
foarte concretă a lumii la această vârstă. Ceea ce văd, ating, miros, simt este cea mai 
ușoară formă de a cunoaște lumea. 

De exemplu dacă în drum spre casă copilul vede un șantier în lucru, e posibil să îi 
stârnească interesul și să își dorească diferite jucării și cărți  pe această temă, și de aici 
să pornească diferite jocuri. Totul pleacă de la real, imaginația se dezvoltă pe baza a 
ceea ce copilul cunoaște deja. 

„Imaginația se bazează pe o structură solidă a experiențelor din viața reală, însoțită de 
oportunități ample de explorare și experimentare – acestea includ  explorarea și 
experimentarea prin a se preface sau prin imaginarea unor rezultate alternative.„ 
spunea  Sarah Werner Andrews în prezentarea sa  „Dezvoltarea imaginației și rolul 
jocului ludic” de la al 27-lea Congres Internațional Montessori

IMAGINAȚIE VERSUS FANTEZIE

Jocul cu ajutorul imaginației, așa cum este abordat în educația Montessori, este foarte 
diferit de cel bazat pe fantezie care presupune de exemplu, zâne, supereroi, personaje 
animate fictive și lucruri care nu au nici cea mai mică bază reală. Un copil care 
petrece prea mult timp în lumea fanteziei va avea dificultăți în a interacționa cu ceilalți, 
în a discerne realitatea de fantezie, ceea ce poate fi de-a dreptul terifiant pentru el. 

METODA MONTESSORI
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”JUCĂRII” REALE 
În metoda Montessori nu există bucătării de joacă, seturi 
pentru păpuși sau alte jucării de pe piață care au ca scop 
jocul de rol. 

În loc să se prefacă că pregătește și servește o gustare 
animalelor de pluș, copiii Montessori au ocazia să facă 
acest lucu cu adevărat. În loc să folosească un cuțit de 
plastic pentru a tăia o banană falsă din lemn, ei folosesc 
un cuțit adevărat, taie o banană adevărată și o servesc 
prietenilor lor adevărați. Literalmente ei pășesc în altă 
lume, unde nu mai sunt nevoiași și dependenți, într-o lume 
atât de optimizată capacităților lor încât, atât timp cât se 
află acolo, pot fi de fapt oamenii puternici și independenți 
care pot avea încredere în ei înșiși.

În loc să evadeze într-un tărâm fantezist din basme, 
copilul Montessori este înconjurat în mod intenționat de 
povești despre lumea reală, pline cu farmecul animalelor 
ciudate din locuri îndepărtate, de experiențe umane în 
timpuri și locații diferite și povești eroice care s-au 
întâmplat.

senzitive
PERIOADELE

de Iulia Comorașu - părinte Montessori

Medic și pedagog, Maria Montessori a abordat munca ei cu 
copiii din punct de vedere științific, observând dezvoltarea 
copiilor atât din punct de vedere fizic, cât și mental. 

IMAGINEAZĂ REALITATEA 
Imaginația este în fruntea experiențelor acestor copii: nu 
au fost niciodată în Africa la safari; nu au urcat niciodată 
pe un munte acoperit de ghețari; ei nu pot întâlni vreo-
dată dinozauri. Cu toate acestea, pe măsură ce își 
imaginează aceste locuri reale, dar îndepărtate, 
dobândesc și cunoștințe reale - care nu neglijează deloc 
partea ludică din ei.

Așadar metoda Montessori, nu intervine în imaginația și 
capacitatea de joc a copiilor, ci mai degrabă transformă 
copilăria într-o oază de cunoaștere în care copilul are 
acces la activități artistice, poate învăța matematica 
într-un mod atât de palpabil și jucăuș, intră în lumea 
literelor  și explorează Pământul în lung și în lat cu ajutorul 
materialelor de geografie. 

Maria Montessori ne spune că joaca este de fapt munca 
copiilor prin care aceștia ajung să cunoască lumea. Dacă 
este așa, atunci haideți să facem această muncă mai 
ușoară și să încercăm să eliminăm fantasticul în primii ani 
din viață, să punem o bază reală și armonioasă. 

Maria Montessori a preluat termenul de “perioadă senzitivă” de la 
biologul olandez Hugo de Vries, care a făcut cercetări 
îndeosebi pe fluturi și omizi: el a observat o anumită sensibilitate 
pe care omida o are față de lumină, sensibilitate ce dispare odată 
ce ea ajunge la ultimul stadiu de dezvoltare, dar este vitală pentru 
transformarea și supraviețuirea ei. 

Concluzia Mariei Montessori a fost că un astfel de proces este 
similar și în cazul ființelor umane din copilăria timpurie: există 
perioade limitate de timp când copilul devine sensibil la anumiți 
stimuli și acest lucru duce la achiziția, cu ușurință, a unor 
deprinderi sau aptitudini. Nu este vorba doar despre pasiuni, 
curiozități sau interese trecătoare, ci despre lucruri vitale pentru 
dezvoltarea copilului, activități care îi captează interesul în 
întregime și în mod repetat:“

CE ESTE O PERIOADĂ SENZITIVĂ

Copilul are o aptitudine creativă, o energie potenţială care îl va face să 
construiască din lumea din jurul său o lume imaginară. Face numeroase 
achiziţii în timpul perioadelor senzitive, care îl fac să relaţioneze cu lumea 
imaginară într-un mod excepţional de intens.” spunea Maria Montessori 
în Secretul copilăriei. După o astfel de activitate, copilul se simte calm și 
reconfortat.

Aceste perioade senzitive sunt universale, tranzitorii, fiecare dintre ele au 
un început, ating un vârf al intensității și se sting gradual. 

METODA MONTESSORI
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În urma observării, Maria Montessori a prezentat 6 perioade senzitive vizibile de la 
naștere până la 6 ani:

Cunoașterea acestor perioade senzitive oferă adultului posibilitatea de a susține 
dezvoltarea copilului, pregătind cu atenție mediul și lăsând copilului libertatea de a 
alege activități în funcție de propriul interes. Dorința de a face vine din interiorul 
copilului, iar mediul pregătit trebuie să ofere stimulii adecvați, necesari acestei 
dorințe. Dacă mediul oferă provocarea mentală adecvată și activitatea potrivită, 
atunci copilul va învăța cu ușurință și bucurie. 

Metoda Montessori urmărește aceste perioade în dezvoltarea copilului, 
susținând predispoziția pentru învățare din aceste intervaluri de timp. 

6 PERIOADE SENZITIVE PÂNĂ LA 6 ANI

01 Perioada senzitivă pentru limbaj (naștere - 6 ani)

02 Perioada senzitivă pentru ordine (1 - 3 ani)

03 Perioada senzitivă pentru rafinarea simțurilor (naștere - 5 ani)

04 Perioada senzitivă pentru coordonare a mișcării (1.5 - 4 ani)

05 Perioada senzitivă pentru comportamentul social (2.5 - 6 ani)

06 Perioada senzitivă pentru obiecte mici (al 2-lea an de viață)

Observând interesul copilului, ghidul Montessori are grijă să îi ofere un mediu potrivit și  
însoțește copilul în direcția în care dorește să se dezvolte, respectând aceste perioade 
de concentrare intensă. Materialele, activitățile și prezentările din grupa 3-6 ani sunt 
planificate și pregătite ținând cont de nevoile și abilitățile copilului, în funcție de 
perioadele senzitive pe care acesta le traversează. 

FIECARE PERIOADĂ NECESITĂ STIMULI SPECIFICI
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o altfel de clasă, de fapt o casă a copiilor
CLASA MONTESSORITransformarea prin care trece copilul în perioadele senzitive este atât internă (la 

nivelul creierului), cât și externă (activitate observabilă, de exemplu nevoia de ordine/
sortare a copilului) și veți recunoaște transformarea exterioară când copilul va relua 
aceeași activitate care coincide cu perioada senzitivă în care se află:

“Repetiția este secretul perfecțiunii” (Maria Montessori).

Este important să observăm copilul, să recunoaștem perioada senzitivă în care se 
află, să-l susținem în alegerile pe care le face, fără a-i întrerupe concentrarea și 
dezvoltarea spontană care se desfășoară. 

Ghidul Montessori oferă toate instrumentele necesare pentru ca părinții și pedagogii 
să recunoască perioadele senzitive pe care le traversează copiii și să le poată pune 
la dispoziție mediul potrivit, pentru a încuraja învățarea cu plăcere.

Clasa Montessori este amenajată ca o casă pentru copii, ce le aparține și ei se simt 
că aparțin acestui loc.  Această casă este spaţiu deschis, mare, foarte luminos, 
atent aranjat, ordonat și totul este gândit să vină în ajutorul copilului. Rafturile sunt 
amenajate pe lângă pereți care permit copiilor acces la materialele Montessori, 
totul este așezat cu mult gust, pricepere și dăruire, este un loc însuflețit. În clasa sunt 
mese şi scaune făcute pe măsura copiilor, dar și covorașe care permit anumite 
activități ce pot fi desfășurate pe podea. Mobila proiectă și gândită pe nivelul 
copilului a fost una dintre inovațiile Mariei Montessori și orice clasă gândită în spirit 
montessorian întâmpină astfel copilul, servește nevoia acestui, chiar dacă poate 
scoate adultul din zona sa de confort.

Aici, în această casă se lucrează cu materiale, acestea fiind obiecte cu scop 
educaţional, create iniţial de Maria Montessori şi testate de către ea în lucrul direct 
cu copiii pe tot parcursul vieţii sale, prin munca unui om de știință. Pornind de la 
aceste materiale create de ea, ca şi de la principiile specifice, educatorii Montessori 
îşi pot crea propriile materiale destinate lucrului cu copiii, fără a ezita nevoia copilului, 
defapt nevoia acestuia fiind crezul de la care pornește marea descoperire.

În Casa Copiilor, materialele sunt aranjate pe arii curiculare, fiecare într-un loc fix, 
urmând o logică bine gândită de către educator, toate materialele începând de la 
cele cu un nivel de dificultate scăzut, apoi crescând nivelul acestora în complexitate 
treptat, respectând princiipiile metodei dr Mariei Montessori.

Fiecare copil, după ce lucrează cu un material, îl duce înapoi la raft, exact din locul 
de unde l-a luat şi în formă sa iniţială, astel încât un alt copil să poată lucra cu el la 
rândul său.

Într-o clasă Montessori, în general, există doar un material de un anumit fel. Această 
înseamnă că, pentru a lucra cu un anumit material, copilul îşi aşteaptă rândul şi 
învaţă în acelaşi timp să împartă materialul cu colegii săi, tot timpul lăsând la raft 
materialul impecabil, curat și ordonat, fapt ce reflectă repectul pentru celălalt.

Copiii nu stau la mese, în locuri prestabilite, ci se mişcă liber prin clasă, conform 
interesului propriu, fie alegând un material pentru a lucra, singuri sau alături de un 
grup, fie observând ce fac şi cum lucrează ceilalţi. Ei își pot alege materiale din 
rândul celor ce le-au fost deja prezentate de către pedagogul Montessori, 
modalitatea de prezentare fiind parte importantă din pedagogia Montessori. 
Cu alte cuvinte, copiilor li se cere să respecte scopul şi modul de utilizare 
al materialului.

de Andreea Ciortu  – pedagog AMI 3-6 ani 

O SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE 

CLASA MONTESSORI 

METODA MONTESSORI
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Clasele Montessori sunt formate din copii de vârste diferite, pe intervale de vârste din 3 în 
3 ani, că 0-3 ani, 3-6 ani, 6-9 ani, 9-12 ani, şamd. Această organizare facilitează învăţarea 
socială şi învăţarea conceptelor. Un fenomen important într-o clasă Montessori este 
învăţarea copiilor de la unul la altul, prin observare. Cei mai avansaţi ajung să facă 
prezentări ale materialelor către cei mai începători, în locul educatorului. Astfel, au şansa 
de a aprofunda şi mai mult lucrul cu materialul respectiv, ei devenind ”ghizi” la rândul lor. 

Clasele Montessori sunt în sine o microcomunitate, funcţionând cu până la 35 de copii 
însoţiţi de un educator Montessori şi un asistent. Această organizare favorizează puternic 
învăţarea socială, empatia, respectul și formează adultul de mâine. 

Una dintre ariile curiculare este «graţie şi curtoazie ». Copiii învață cum să se comporte în 
societate şi cu ceilalţi. Aici se cultivă conduita socială și normele de comportament 
sănătos pe care îl adoptă copilul sau viitorul adult în societate. În clasa Montessori cresc 
copii independenți și pregătiți pentru societate.

Regulile sunt foarte importante într-o clasă Montessori. Respectarea lor, alături de 
întreţinerea ordinii fac din clasele Montessori o privelişte extrem de neobişnuită în 
comparaţie cu o clasa tradiţională: 25-35 de copii care lucrează concentraţi, vorbind în 
şoaptă, într-o atmosferă de armonie şi calm, părând să ştie exact ce vor să facă şi în care 
educatorul pare să fie mai degrabă spectator. Este ceva destul de greu de imaginat, dar 
care se întâmplă în realitate. Pentru privitorul neantrenat, paradoxul dintre firescul şi 
extraordinarul situaţiei poate trece neobservat.

Acceptare

Copilul este în centrul activităţii noastre, avem o relaţie bazată pe încredere, prietenie 
şi respect reciproc. Credem cu tărie că misiunea noastră este să vedem potențialul 
copilului, valoarea lui să percepem copilul este o persoana întegră încă din momentul 
în care se naște și nu un obiect ce necesită operaţiuni speciale pentru a se 
transforma într-o fiinţă umană. 

Metodele de educaţie înseamnă strategii de învăţare privind dezvoltarea de abilităţi 
intelectuale şi practice, tratăm copilul ca un întreg și ne comportăm cu el ca și cu-n 
adult capabil de multe lucruri pe care nici nu ni le imaginăm, copilul este o ființă 
umană capabilă încă de la naștere.

CE CULTIVĂM NOI ÎNTR-O CLASĂ MONTESSORI?

VALORI PRECUM:

Respect

Fiecare suflet de copil este respectat ca parte importantă a întregului și stimulat să își 
atingă propriul potential, să-și creioneze propria personalitate.

Noi adulții suntem atenţi să hrănim relaţia noastră cu fiecare copil în parte prin mesaje 
pozitive şi prin tratare difernțiată în funcție de nevoile fiecărui copil. Comunicarea este 
una caldă, calmă, cu blândețe și dedicate fiecăruia în parte, evităm să vorbim despre 
copil şi alegem să îl lăsăm să se definească singur, fără să-I influențăm alegerile și 
personalitaea. Copiii se nasc cu înclinaţia naturală de a coopera cu adulţii şi este 
responsabilitatea adultului de a nu lăsa această cooperare să meargă împotriva
intereselor copiiilor, adultul este modelul și copilul este cel mai fin observator al 
adultului.

Prietenie

Dorim să construim o comunitate a copiilor în care ei să fie prieteni, tovarăși de drum 
la bine și la greu, parteneri în a crește frumos, în armonie, încredere și devotement. 

De aici se formează adultul responsabil, adultul cu o încredere sănătoasă în propriile 
forte, un adult care va face față societății de mâine și provocărilor din viața de zi cu 
zi. În acest fel toţi copiii se percep unii pe alţii prieteni , se accepta în colectiv cu difi-
cultăţile și diferențele pe care le are fiecare şi se ajuta unii pe ceilalţi în depăşirea lor, 
fără critică și etichetare. Conlucrarea şi spiritul de echipă sunt puse astfel în evidenţă 
şi exersate în domeniul social. Responsabilitatea socială se naşte ca o consecinţă 
naturală a responsabilităţii personale şi a conştiinţei propriei valori.

Comunicare

Toți copiii sunt încurajați să comunice într-o maniera eficientă părerile, sugestiile și 
punctele lor de vedere, într-un mod cât mai calm, încrezător și fiecare respecându-și 
părerile și opiniile proprii. Atmosfera este una de acceptare, empatică, caldă și 
primitoare, în care fiecare membru se simte valorizat, important și simte că apaține 
locului și locul îi aparține, nimeni nu este mai presus. 
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Colaborare

Cu toții suntem prieteni, nu competitori, nimeni nu este mai special decat celălalt, dar 
conștientizăm că este diferit și unic în esență. Ne place să simțim  că ne putem baza 
unii pe ceilalți, suntem umăr la umăr și la bine și la greu în atingerea obiectivelor 
commune și depășirea momentelor grele.

Apreciere

Fiecare copil așa cum am spus, este unic și diferit, noi încurajăm și subliniem 
inițiativele pozitive și realizările pe care le are fiecare dar apreciem în mod deschis și 
realizările, împlinirile, gândurile celorlalți membri ai comunității de copii.

Competență

În clasa Montessori nu se folosesc pedepsele, nici recompense exterioare. Copilul 
obţine satisfacţie din însăşi activitatea pe care o desfăşoară şi din validarea obiectivă, 
clară și precisă primită din partea educatorului. Copiii nu sunt nişte carnețele goale 
care îşi aşteaptă scriitorul să noteze pe ele ci sunt nişte fiinţe înzestrate de capacităţi 
și aptitudini înnăscute ce se dezvoltă sub protecție, încurajare și sustinere. Imi place să 
fac următoarea analogie: 

”Aici copilului nu i se oferă direct peștele, ci este învățat cum să pescuiască pentru 
întreaga viață”. Copiii posedă acea minte absorbantă care este în fapt echipată cu 
nişte unelte de bază ce aşteaptă să primească hrană pentru a se dezvolta 
corespunzător, şi aici intervine rolul educaţiei şi socializării.

Dezvoltare continuă și individualizată:

Suntem conștienți de faptul că avem misiunea continuă de a ne dezvolta și de a 
crește de la zi la zi. Ne propunem să fim mai buni decât cei de ieri. Investim în 
dezvoltarea noastră profesională, emoțională, socială și cognitivă pentru a putea, 
la rândul nostru, să îi insoțim pe ceilalți în propriul lor drum.

Crezul acestui sistem pedagogic își are originea în devizul:
”Ajuta-mă să mă descurc singur”. Maria Montessori a considerat că libertatea se 
dezvoltă printr-o activitate permanentă, pe care ea a denumit-o muncă. 
Independența și libertatea nu sunt concepte abstracte sau statice. Ele se câștigă 
prin muncă. Independența este o primă fază în câștigarea libertății, iar libertatea 
înseamnă a fi “propriul tău stăpân”. M. Montessori spunea că doar într-o lume bazată 
pe alegerea liberă, copilul își poate dezvolta propria voință.

În pedagogia Montessori alegerea liberă se referă la libertatea copilului de a alege:

OFERIM LIBERTATE ȘI LIMITE

Activitatea
Locul
Timpul
Relațiile sociale

Alegerea liberă a activității (a materialului de lucru): copilul alege singur ce anume 
să lucreze, în funcție de ceea ce îl interesează și împlinește. Această alegere 
reprezintă și un indiciu important asupra planului de dezvoltare și a perioadei 
senzitive în care tocmai se găsește. Copilul nu este niciodată obligat să facă o 
anumită activitate. De asemenea, atunci când lucrează și se concentrează asupra 
unei activități, nu este deranjat, întrerupt sau corectat.

Alegerea liberă a relațiilor sociale: copilul alege dacă lucrează singur, cu un prieten 
sau într-un grup de prieteni.

Alegerea liberă a locului unde lucrează: în funcție de caracteristicile materialului de 
lucru și de situația socială, copilul alege, de exemplu, dacă va lucra la masă sau pe 
covoraș.

Alegerea liberă a timpului: copiii aleg atunci când doresc să ia o pauză, cand să ia o 
gustare, dar și cât de des vor repeta o activitate. Alegerea liberă a timpului se referă 
așadar atât la momentul, cât și la durata implicării într-o activitate.

Este important de subliniat că alegerea liberă presupune niște limite clare și ferme 
cu blândețe. În timpul unei activități, copilul își recunoaste posibilitățile, dar și 
propriile-i limite, cele ale ale timpului și ale celor puse de educatori și părinți.
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Libertatea este o problemă importantă, greu de câștigat. Mulți 
cred că a da libertate copiilor înseamnă a-i lasa să facă orice 
doresc. In pedagogia Montessori copilului i se acordă maximum 
de libertate în funcție de stadiul său de dezvoltare. Pentru a reuși 
acest lucru, copilul nu trebuie limitat, dar nici suprasolicitat prin 
acordarea unui un spațiu prea mare de libertate. În fapt, libertatea 
autentică a copiilor are loc întotdeauna în structuri foarte bine 
definite.

Astfel, metoda Montessori urmează copilul: el poate decide ce 
activitate să facă (individual sau in grup restrâns), cât să dureze, 
o poate repeta de câte ori dorește, poate colabora cu oricare 
dintre colegii săi, poate decide dacă dorește să stea jos / pe jos / 
în picioare, permițându-i-se astfel să se concentreze pe o 
activitate individuală care îi stârnește interesul și urmărindu-se 
atingerea acelui moment de maximă concentrare care îl ajută să 
evolueze. Urmărirea propriului interes este esențială pentru o 
învăţare autentică, iar Maria Montessori a indicat existenţa aşa 
numitor perioade senzitive în care interesul copiilor pare să fie 
concentrat puternic pe un anumit subiect.

Alegerea este un fapt fundamental în educaţia Montessori. 
Exerciţiul alegerii se construieşte şi se face de la primul contact al 
copilului cu Montessori, dar treptat. Ghidat şi susţinut de educator 
în permanență, pe măsură ce copilul creşte capătă un rol din ce 
în ce mai important, alegând cum vrea să îşi organizeze ziua, își 
”face un plan” în ce direcţii doreşte să se concentreze, cu ce este 
interesat să lucreze în ziua respectivă. Responsabilitatea 
programului zilnic se mută astfel de la educator la copil, acesta 
având un rol de ghidare şi monitorizare (alături de copil) a măsurii 
în care obiectivele stabilite de copil şi educator sunt puse în 
practică.

LIBERTATEA DE ALEGERE

Montessori este o pedagogie ce promovează libertarea mișcării, 
aceasta fiind recunoscută ca un instrument esențial în procesul 
învățării. Se acordă o mare importanță manipulării obiectelor iar 
activitățile de învățare includ materiale inovative, ce necesită 
manipulare constantă – prin intermediul lor mișcarea este în-
curajată și valorificată, transformată în una conștientă, cu scop, 
generată de o nevoie interioară a copilului: acesta învață făcând, 
manipulând obiecte.

MIȘCAREA LIBERĂ
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îl pregătește pe copil 
pentru viața reală? 

EDUCAȚIA MONTESSORI

Aceasta este o întrebare des întâlnită în rândul părinților, dar și a educatorilor. 
Fie că ești educator care acum descoperă metoda Montessori sau părinte care ai 
auzit de metodă pentru prima dată, ai vizitat o grupă Montessori  de curând sau ai 
copilul la o grădiniță care îmbrățișează o astfel de alternativă educațională, tot te-ai 
întrebat măcar o singură dată dacă acest tip de educație îl va pregăti pentru viața 
reală pe copil.

Este o întrebare la care pot exista mai multe variante de răspuns, pentru că viața 
reală poate reprezenta ceva diferit pentru fiecare în parte, este un termen relativ. 
Pentru un grup de persoane poate însemna presiunea profesională sau la locul de 
muncă, concurența care există între copii sau adulți, iar pentru alt grup de persoane 
“ viața reală “ se referă la inteligența emoțională, valori morale, a fi un bun cetățean, 
empatie, compasiune, bucurie, relația cu propria persoană, cu ceilalți din jur și cu 
mediul înconjurător. Din fericire, când ne raportăm la metoda Montessori, răspunsul 
este DA! indiferent la ce se gândește persoana care adresează această întrebare. 
Educația Montessori pregătește copiii pentru toate aceste aspecte ale vieții: să facă 
față presiunii profesionale, concurenței, să se ghideze după valori morale, să fie buni 
cetățeni, să manifeste empatie și compasiune, să aibă o relație bună cu propria 
persoană și cu cei din jur, să respecte pe ceilalți și mediul înconjurător. 

Să vă explic în ce mod această abordare pedagogică pregătește copiii pentru viața 
reală.

GRUPELE MIXTE DE VÂRSTĂ ÎNTR-O CLASĂ MONTESSORI

În mediul Montessori clasele sunt formate din copii de vârste diferite (gupe de 0-3 ani, 
3-6 ani, 6-9 ani etc.), iar grupele mixte reprezintă un aspect extrem de important în 
pedagogia Montessori, reprezentând unul dintre criteriile de bază în evaluarea făcută 
de către organizațiile internaționale în domeniu.

Dar totuși cum îi ajută acest aspect pe copii și îi pregătește pentru viața reală?
Copiii sunt grupați în săli de clasă unde colegii au vârste diferite, unde elevii sunt 
implicați în activități practice, auto-ritmate, de colaborare. Sălile de clasă mixte 
permit copiilor mai mari să fie lideri și mentori, oferind în același timp oportunități 
copiilor mai mici de a lucra cu colegii mai mari la proiecte de grup. În plus, 
profesorii Montessori nu stau în fața unei clase și susțin prelegeri în timp ce le cer 
copiilor să lucreze la același lucru, în același timp, în același mod. Mai degrabă, 
observă și merg prin clasă lucrând individual cu copiii sau în grupuri mici. La baza 
filosofiei Montessori se află credința că toți copiii au o dorință naturală de a învăța, 
de a explora și de a lucra cu bucurie spre independență prin cunoaștere și disciplină.

de Cătălina Crețu - Pedagog AMI 0 3 ani

METODA MONTESSORI
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DEZVOLTAREA UNOR ABILITĂȚI-CHEIE  

Și noi, adulții, în viața reală lucrăm cu colegi de vârste diferite, mai mici sau mai mari 
decât noi; pentru unii suntem mentori, iar de la unii avem noi de învățat ceva nou, 
avem fiecare lucruri diferite de realizat, personalizate după pregătirea și priceperea 
fiecăruia.

Potrivit unui sondaj, abilitățile și cunoștințele cele mai căutate de angajatori sunt: 
gândirea critică, rezolvarea de probleme, aplicarea tehnologiei informației, 
colaborare, munca în echipă, creativitatea și inovația.

Din cele prezentate mai sus am văzut că o educație Montessori îl pregătește pe copil 
pentru ca adult să poată interacționa ușor cu persoane cu vârste și roluri diferite, să 
dobândească independență în rezolvarea sarcinilor și încredere în propriile forțe. 
În plus, copilul dobândește abilități esențiale pentru a-și construi o viață armonioasă 
ca adult :

Rezolvarea conflictelor într-o manieră pașnică

Construirea unei relații armonioase între copil și mediul înconjurător

Tratarea persoanelor din jur cu respect și bunătate

Dorința de a învăța mereu și de a rămâne curios 

Copilul devine mai interesat de bucuria pe care o are atunci când descoperă 
ceva nou sau reușește să finalizeze o sarcină după multe încercări, 
decât de importanța unei note

Renunțarea la propriile dorințe pentru a realiza ceva cu întreg grupul sau 
pentru face ceva pentru o altă persoană.

Toate aceste valori le regăsim frecvent în educația Montessori. Abilitățile câștigate 
de copii în anii de formare îi transformă în adulți responsabili, empatici, independenți 
și rezilienți, pregătiți să facă față provocărilor vieții și să se dezvolte sănătos în mod 
continuu.  
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Metoda Mariei Montessori și tot ce a construit aceasta se poate aplica și astăzi în 
foarte multe situații, activități educative, dar și activități din mediul de acasă.  
Unele persoane, când intră în contact cu un mediu Montessori sau observă o 
grupă în care se abordează această alternativă educațională, sunt uimite și
interesate în același timp de calmul copiilor, atitudinea lor responsabilă și dorința 
uimitoare a celor mici de a învăța. Alte persoane sunt plăcut surprinse de
libertatea pe care copiii o au în mediu, respectând, în același timp, și regulile. 
Sunt captivați de spontaneitatea și independența pe care copiii o dobândesc 
într-un astfel de mediu. Este vorba despre o libertate ce derivă dintr-o 
independență unde există limite și reguli clare și ferme, care conduce către 
disciplină, armonie și echilibru.

Așadar, Montessori înseamnă o abordare a educației care pune accent pe 
dezvoltarea potențialului copilului, prin încurajarea independenței dobândite 
respectând regulile, a disciplinei, crearea armoniei și a încrederii în propriile forțe. 

În urmă cu aproximativ o sută de ani o tânără din Italia a conceput o nouă abordare 
asupra educației care se baza pe încurajarea copilului și respectul față de acesta și 
care urma să îi poarte numele până în secolul XXI. 

Cine este ”autoarea” metodei Montessori
Maria Montessori s-a născut în anul 1870 în Chiaravalle, Italia și a murit în 1952 în 
Nordwijk aan Zee, în Olanda. Și-a început cariera profesională ca medic, fiind prima 
femeie din Italia care a studiat medicina. Imediat după absolvire a obținut un loc la 
catedra de antropologie a Clinicii universitare din Roma, ocupându-se de copiii mici ca 
tânără medic-asistent. Aici a intrat în contact cu copiii cu deficiențe psihice, dându-si 
seama curând că tratarea acestora era mai degrabă o problemă ce ținea de 
Pedagogie decât de Medicină. Din acest motiv a început să studieze pedagogia și 
psihologia, devenind mai târziu directoarea unui Institut pedagogic. 

Montessori?
CE ÎNSEAMNĂ

de Cătălina Mutihac – Pedagog AMI 0 3 ani

EDUCAȚIE ”DISRUPTIVĂ” ÎN SECOLUL XIX

Pe baza observării copiilor și a experienței sale, a dezvoltat o metodă pedagogică în 
care premiza de bază era educarea simțurilor și mai apoi a înțelegerii. A început să 
creeze materiale pedagogice originale care mijlocesc experimentarea prin intermediul 
simțurilor, concepând și o nouă metodă de învățare a scrierii și a citirii.
Rezultatele la examene obținute de copiii cu deficiențe, care învățaseră după 
metoda ei au fost cel puțin la fel de bune cu cele obținute de copiii normali, 
fără deficiențe, dar care învățau în sistemul tradițional. În acel moment 
Maria Montessori a început să pună sub semnul întrebării metoda tradițională de 
învățare, din moment ce copiii fără deficiențe obțineau rezultate atât de slabe. 
S-anăscut, astlfe, dorința de a aplica metoda pentru copiii cu potențial normal, 
pentru a le oferi și mai multe oportunități de dezvoltare.

Prima ocazie i s-a oferit atunci când proprietarii unei societății de construcții care se 
ocupa cu reabilitarea unui cartier sărac din Roma au rugat-o  să le recomande un 
pedagog pentru copiii familiilor sărace din cartier, ca să nu îi mai deranjeze  în timpul 
lucrului. A fost momentul mult așteptat de Maria Montessori pentru a-și aplica metoda 
cu copiii normali, ocupându-se personal de educarea acestora în grădinița pe care a 
numit-o “Casa dei bambini”. Rezultatele obținute au depășit mult propriile-i așteptări.  
Observarea zilnică a copiilor a dus la perfecționarea și rafinarea metodei, astfel încât 
tot ceea ce ea a creat s-a confirmat de-a lungul unui secol, fiind actuale și astăzi. 
Aceste rezultate spectaculoase nu au trecut neobservate; curând, presa internațională 
scria despre marile succese pedagogice din San Lorenzo.

REMEMBER MONTESSORI
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pentru educatori și părinți
CĂRȚI MONTESSORI

de Cătălina Crețu – Pedagog AMI 0-3 ani

MONTESSORI FROM THE START, PAULA 
POLK LILLARD

Această carte este un instrument util educatorilor și 
părinților ce au copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 
ani.
Ce pot face părinții pentru a-și ajuta copiii să se 
dezvolte armonios, să devină curioși și să exploreze 
mediul? 

Ce fel de activități pot face părinții și de ce nu 
educatorii cu copiii de vârstă mică? Prin intermediul 
metodei Montessori copilul se poate descoperi pe 
sine, îl ajută această metodă în viața de zi cu zi? 
Cum pot să amenajez un mediu frumos și armonios 
pentru copil?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care 
această carte vă poate răspunde.

HOW TO RAISE AN AMAZING CHILD THE 
MONTESSORI WAY, TIM SELDIN

Este considerată ca fiind un ghid pentru părinți și se 
referă la construirea independenței, autonomiei, 
creativității, încrederii la copii folosind Metoda 
Montessori în mediul de acasă.
Acestă ediție cuprinde informații și activități pent-
ru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani și noțiuni  
importante și valoroase legate de aranjarea mediului 
de acasă, construirea unui mediu sigur și favorabil 
pentru dezvoltarea copilului, soluții blânde pentru 
disciplinarea copilului, timpul petrecut în fața 
ecranului etc.

MONTESSORI MADNESS! : A PARENT TO 
PARENT ARGUMENT FOR MONTESSORI 
EDUCATION, TREVOR EISSLER

Scrisă de către un părinte Montessori, 
această carte oferă o prezentare accesibilă 
asupra abordării metodei Montessori.Dezvoltarea continuă și învățarea nu sunt principii susținute doar de educația Montessori. 

Pentru noi, în Universul Montessori este foarte important să înțelegem cât mai bine nevoile 
copiilor noștri și cum le putem răspunde cât mai bine. De aceea vă recomandăm cărți 
care să vă aducă mai multă claritate și să vă inspire, atunci când deveniți ghizii 
și partenerii copiilor în pregătirea lor pentru viața reală. 

SURSE DE INSPIRAȚIE
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