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“În scopul de a clarifica de la început ce înţelegem prin educaţia pentru viaţă începând de la naştere, este necesar 
să intrăm mai mult în detalii. Unul din liderii naţionali ai lumii – Gandhi – a anunţat nu cu mult timp în urmă că 
educaţia trebuie să devină coextensivă cu viaţa, şi nu numai asta, dar a mai spus că punctul central al educaţiei 
trebuie să fie apărarea vieţii.

Este pentru prima dată când un lider social şi spiritual a făcut o asemenea afirmaţie. Pe de altă parte, ştiinţa 
nu numai că a declarat necesitatea acestui lucru, dar a dovedit, încă de la începutul secolului nostru, că 
prelungirea educaţiei pe tot parcursul vieţii ar putea deveni un succes practic. Cu toate acestea, nici un minister al 
învăţământului nu a adoptat încă ideea.

Educaţia din zilele noastre este bogată în metode, scopuri şi finalităţi sociale, dar trebuie încă să se spună că ea nu 
ţine deloc cont de viaţa însăşi. Dintre toate metodele folosite oficial în diverse ţări nici una nu-şi propune să ajute 
individul de la naştere şi să-i protejeze dezvoltarea. Educaţia, aşa cum este astăzi concepută, e ceva separat atât 
de viaţa socială cât şi de cea biologică. Toţi cei care intră în lumea educaţiei tind să fie izolaţi de societate.

Studenţilor de la universitate li se cere să respecte regulamentele facultăţii de care aparţin şi să urmeze la unison 
programul de studii stabilit de către autorităţi. Dar, până nu demult, se putea spune că universitatea nu se interesa 
deloc de condiţiile vieţii lor fizice şi sociale. Dacă un student era subnutrit sau dacă defecte ale vederii sau auzului 
îi diminuau aptitudinile, el primea note mai mici“. 

(Maria Montessori, Mintea absorbantă, trad. Marcel, Căpraru, ed. A.P.A, 2006, Drobeta Turnu Severin, pag. 14, 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

Spălarea vaselor: este un exercițiu prin care copilul învață cum  să spele vasele  pentru o mai bună 
ințelegere a îngrijirii personale, dar și a mediului. Această activitate se desfășoară într-o ordine logică, având o 
anumită secvențialitate.

  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

Lustruirea oglinzii: acestă activitatea vizează dezvoltarea concentrării. Totodată, îmbunătățește 
încrederea de sine, atenția, coordonarea mână- ochi și motricitatea fină.

Decojirea și felierea ouălor: ajută la coordonarea mână-ochi, îmbunătățește concentrarea și rafinează 
lucrul cu ambele mâini. De asemenea, sporește stima de sine.

 Cutia cu pioni: are ca  scop rafinarea miscarii de prindere, rafinarea coordonarii ochi-mana, coordonarea 
miscarilor in timp ce stau la masa, încurajarea si dezvoltarea independentei și discriminarea spatială.

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

Activități pentru coordonarea
ochi-mână



GRUPA NIDO

LUNA IULIE4 | GRUPA NIDO

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.

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.

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, Andreea


