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“De obicei, discuţiile asupra formării caracterului se întorc la problema voinţei şi ascultării. Acestea sunt, în mintea 
majorităţii oamenilor, idei opuse deoarece, peste tot, educaţia este direcţionată către suprimarea sau înfrângerea 
voinţei copilului şi înlocuirea ei cu voinţa învăţătoarei, care cere copilului o ascultare necondiţionată.  

O să încerc să clarific aceste idei bazându-mi punctele de vedere nu pe păreri, ci pe fapte observate. Dar mai întâi 
trebuie să constatăm că există o mare confuzie în acest domeniu de studiu. Aşa cum am văzut în cap. 8, există 
teorii care sugerează că voinţa omului purcede dintr-o colosală forţă universală („horme”), şi că această forţă 
universală nu este fizică, ci este forţa vieţii înseşi în procesul evoluţiei. Ea împinge în mod irezistibil orice formă de 
viaţă către evoluţie şi din ea provin impulsurile de acţiune. Însă evoluţia nu apare la noroc sau la întâmplare, ci e 
guvernată de legi fixe, iar dacă viaţa omului este o expresie a acelei forţe, atunci comportamentul său trebuie să fie 
modelat de ea.

  Această forţă începe să pătrundă în conştiinţa copilului mic imediat ce acesta execută o acţiune în mod deliberat, 
de unul singur. Începe să se dezvolte ceea ce noi numim voinţă şi, de aici încolo, procesul continuă dar numai 
ca rezultat al experienţei. Deci, începem să concepem voinţa nu ca pe ceva înnăscut, ci ca pe ceva care trebuie 
dezvoltat şi, deoarece e parte a naturii, această dezvoltare poate avea loc numai respectând legile naturale. 

  O altă confuzie izvorăşte din credinţa că acţiunile naturale ale copilului sunt înclinate spre dezordine sau chiar 
spre violenţă. Această credinţă se bazează, de obicei, pe faptul că oamenii, văzând un copil care acţionează 
dezordonat, presupun totdeauna că aceste acţiuni purced din voinţa copilului. Dar acest lucru e total neadevărat. În 
horme-ul  universal, asemenea acţiuni nu-şi au locul. Să presupunem că, în comportamentul adult, luăm convulsiile 
unui om drept acţiuni voluntare, sau să presupunem că toate lucrurile făcute de el la furie ar fi raţionale.

Ar fi o prostie. În realitate, modul obişnuit în care folosim cuvântul voinţă implică existenţa unui obiectiv sau scop 
şi a unor dificultăţi care trebuie depăşite. În schimb, dacă am fi descoperit că aproape totdeauna acţiunile noastre 
voluntare constau în mişcări dezordonate, atunci şi noi am fi simţit nevoia de a stăpâni voinţa, ori de a o „frânge”, 
cum se spune şi, găsind că acest lucru este necesar, rezultatul logic ar fi înlocuirea voinţei copilului cu a noastră şi 
obligarea lui să ne asculte.     
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Dar realitatea situaţiei este că voinţa nu conduce la dezordine şi violenţă. Acestea sunt semne de tulburare şi 
suferinţă emoţională. În condiţii propice, voinţa este o forţă care împinge spre  activităţi benefice vieţii. Natura 
impune copilului sarcina de a creşte mare, iar voinţa îl conduce către progres şi către dezvoltarea puterilor sale.

O voinţă aflată în acord cu ceea ce face individul găseşte deschisă calea către o dezvoltare conştientă. Copiii noştri 
îşi aleg activitatea în mod spontan şi, prin repetarea activităţii alese, îşi dezvoltă o conştiinţă a propriilor acţiuni. 
Ceea ce la început era doar un impuls vital (horme) a devenit un act deliberat. Primele mişcări ale copilului erau 
instinctive. Acum acţionează conştient şi voluntar şi, cu aceasta, spiritul său se trezeşte. 

Copilul însuşi simte diferenţa şi unul dintre ei a exprimat-o într-o manieră care va fi totdeauna una dintre cele mai 
preţioase amintiri. Odată, o doamnă din lumea bună a făcut o vizită la şcoală şi, având concepţii demodate, i-a 
spus unui băieţel, „Deci, asta-i şcoala unde faceţi ce vă place?”. „Nu doamnă”, a replicat copilul, „Aici nu facem ce 
ne place, dar ne place ce facem”.

(Maria Montessori, Mintea absorbantă, trad. Marcel, Căpraru, ed. A.P.A, 2006, Drobeta Turnu Severin, pp 235-236, 
varianta electronică)
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Mediul Montessori pregătit este împărțit pe următoarele secțiuni:
1. Viața practică
2. Activități pentru coordonarea ochi-mână
3. Activități ce țin de dezvoltarea limbajului
4. Artă
5. Muzică și mișcare

Activități de viață practică
Scopuri generale ale vieții practice:
• Crește independența funcțională a copilului
• Implică folosirea și rafinarea motricității fine
• Experiență activă în mediu
• Crește stima de sine și încrederea în sine Self-esteem, self-confidence, atitudinea “pot să fac singur’’
• Cunoaștere - copilul învață cum funcționeaza lucrurile. Începem să îi arătăm mai întâi copilului lucrurile simple, 
de exemplu cum folosim mătura, și abia apoi trecem să îi arătăm lucruri mai complicate, tehnologie, cum ar fi 
aspiratorul, acesta fiind și procesul natural de învățare.

Activitățile care fac parte din viața practică se împart în 5 secțiuni:
- Îngrijirea personală,
- Îngrijirea mediului – în interior și în exterior,
- Mutarea mobilierului (masa și scaunul), folosirea covorașului.
- Grație și curtoazie,
- Mâncarea.

Exercițiile ce țin de îngrijirea personală conduc copilul spre independență, încredere în sine (pot să fac singur). În 
același timp învață și cum să folosească obiectele reale ce țin de mediul său înconjurător.
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Copilul devine interesat de sine încă de la naștere, de propriul său corp, precum și de îmbrăcămintea pe care o 
poartă. Activitățile care includ îngrijirea personală sunt: spălatul pe mâini, pieptănatul, suflatul nasului, curățarea 

pantofilor, spălatul pe dinți, îmbrăcatul/dezbrăcatul.

Îngrijirea personală

Rama cu scai: prin acest material, copilul are psibilitatea să învațe să desfacă-închidă fâșiile cu cu capse. 
Totodată, îl ajută să-ți dezvolte concentrarea și coordonarea ochi-mână.
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  Prin intermediul acestor activități copilul interacționează cu mediul său și devine responsabil de îngrijirea lui.
  Printre aceste activități sunt: măturatul, ștersul apei de pe podea cu ajutorul mopului, lustruitul oglinzii, spălatul 

geamului, lustruitul lemnului, ștersul mesei, spălatul mesei, ștersul prafului de pe plante, udatul plantelor, aranjarea 
florilor în vază, spălatul vaselor, spălatul cârpelor.

Îngrijirea mediului

Datul cu mopul: prin această activitate, copilul 
învață să se îngrijească de mediu. Astfel, experiența 
aceasta îi dă prilejul să usuce o podea udă, să capete 
o discriminare spațială și să-i dea satisfacția imediată 
a lucrului finalizat.

Lustruirea geamului: aceasta activitate 
imbunatateste coordonare mână-ochi, utilizarea 
ambelor mâini concomitant si dezvoltarea 
responsabilității.



GRUPA NIDO

LUNA APRILIE5 | GRUPA NIDO

Copiii pot să-și pregătească singuri o gustare, pot să taie banana și să mănânce,
să facă suc de portocală,să taie mărul, etc. 

Servitul mâncării se face în condiții de bune maniere, copiii ajută la așezarea bolurilor/farfuriilor
și a tacâmurilor pentru mesa de prânz. Mâncând singuri capătă independență.

Mâncarea
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Activități pentru coordonarea
ochi-mână

Puzzle: scopul materialului este coordonarea 
ochi-mână, dezvoltarea motricității fine, copilul prinde 
piesa de puzzle folosind două degete (degetul mare și 
arătătorul), discriminare spațială. 

Forme din aluat/plastilină: este un 
exercițiu senzorial, copilul învață să modeleaze cu 
ajutorul sucitorului și al formelor. Acest exercițiu 
antrenează concentrarea, răbdarea și coordonarea 
mișcării mâinilor.spațială. 
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Activităti ce țin de
dezvoltarea limbajului

Biblioteca - este un loc de liniște și relaxare unde copiii pot răsfoi cărți. Ei învață cum să țină o carte, cum să 
răsfoiască paginile.
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Arta
Desenul – copiii nu au nevoie să fie învățați să deseneze, la această vârstă desenul (mâzgăleala) fiind o artă 
autoînvățată ce reprezintă un pas natural în dezvoltarea ființei umane.
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Activități în aer liber
Activitatile în aer liber –  incurajeaza copilul sa isi dezvolte imaginatia si creativitatea, sa isi asume 
riscuri si responsabilitati, sa gaseasca singur solutii si sa descopere placerea de a face anumite lucruri.
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Cu drag,
Adina, Alina


